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Modelový zákres trasy Pražského rychlostního silničního okruhu  511 Běchovice – dálnice D1 
 

 

 

 

 

Křižovatka silničního rychlostního okruhu se silnicí I/2 (Praha – Kutná Hora),  

v popředí přechod silnice Kolovraty – Nedvězí po mostě přes okruh 
 

 

 

 

 

Modelová situace z pohledu řidiče, jedoucího po silničním rychlostním okruhu směrem k dálnici D1,  

před křížením se silnicí I/2 (Praha – Kutná Hora) a před vjezdem do tunelu pod Vysokou 

sv. Donát Na Vysoké 

I/2 směr Uhříněves 

I/2 směr  

Říčany 

Dálnice D1 

Říčany 

směr Nedvězí 

Lipany 
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Úřad MČ  267 710 504 podatelna@kolovraty.cz 

Praha – Kolovraty 267 710 518  

 267 713 083  

                         Fax 267 710 722  

Infocentrum  267 710 613 info@kolovraty.cz  

                         Fax 267 710 613 

Knihovna 267 710 613 

Praktický lékař 267 710 865  hanabo@quick.cz 

Dětský lékař 267 710 952     

Zubní lékař 267 710 655 

Lékárna Kolovraty 267 710 255 

Lékárna Uhříněves 267 710 831  

Poliklinika Petrovice 271 075 111 

Nemocnice Říčany 323 632 521 

Pohotovost Říčany 323 602 611 

DPS 267 710 833 dpskolovraty@sxg.cz 

Městská policie 267 711 986,  607 956 488 

MP Uhříněves 156, 272 655 636 

Policie ČR 158 

Hasiči 150 

 267 710 505 martin.burda@seznam.cz 

Česká pošta 267 710 745 

Základní škola 267 712 795 bedly@doga.cz 

Mateřská škola 267 711 342 skolka.kolovraty@sxg.cz 

Školní jídelna 267 711  

Školní družina 267 711 445 

ZUŠ 267 713 045 info@zus-bajkalska.cz 

Tělocvična 267 711 305, 721 801 428 

Pronájem kult. sálu 267 710 504   (pí Šímová) 

Finanční úřad Pha 10 267 271 111 

Úřad práce Praha 10 267 310 976 

Informace MHD 296 191 817 

Informace ČD 840 112 113 

Pražská energetika 224 915 151  (poruchy) 

Pražská plynárenská  1239              (poruchy plynu)     

Veřejné osvětlení 231 343 740  (poruchy) 

Odchytová služba psů 283 011 711 

Životní prostředí 271 741 580  (Magistrát hl.m.Prahy) 

Vodohospodářská sp.  267 310 543  (prasklé potrubí)  

  284 013 221  (ucpaná kanalizace)  

Pražské služby 284 098 888 
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Rozvoj Kolovrat 

Vážení přátelé, 

blíží se konec roku, a tak mi dovolte trochu bilancování a trochu pohledu dopředu. Zároveň jsme se 

také dostali do poloviny volebního období současného zastupitelstva i mého , a tak jsou otázky týkající se 

rozvoje a života v Kolovratech jistě na místě. V tomto smyslu jsem požádal všechny člen y zastupitelstva 

o jejich pohled na Kolovraty a také bych chtěl o totéž požádat i Vás. Kdo z Vás sleduje obecní záležitosti 

a chtěl by se vyjádřit k dalšímu směřování Kolovrat, neváhejte a směrujte své názory a připomínky na 

mě. 

Letošní rok byl nabitý mnoha obecními 

stavebními akcemi. Uskutečnit všechny stavební 

záměry znamenalo sehnat cca 90 mil. Kč a Vy se s 

jednotlivými stavbami v Kolovratech určitě často 

setkáváte. Také byl letošní rok nabit mnoha 

kulturními, společenskými a sportovními událostmi, 

které mají mezi Vámi mnoho příznivců. 

Záležitostí, ze které máme asi všichni trochu 

zamotanou hlavy, je nepochybně blížící se výstavba 

dálničního okruhu kolem Kolovrat a Lipan. A se 

značnou dávkou obav si klademe otázky, co nám tato 

změna přinese a jak se život u nás v Kolovratech 

změní. A protože nejlepší je problémy poznat, aby 

jim člověk mohl čelit, zorganizovali jsme nejdříve 

vystavení projektové dokumentace v Infocentru a 

následně veřejnou prezentaci projektu dálnice. Tato 

prezentace proběhla v sále u Boudů 25. listopadu za 

účasti zástupců investora a generálního projektanta.  

Z velké účasti Vás, občanů Kolovrat a Lipan, a mnoha konkrétních dotazů je zřejmé, jak moc Vám 

tato stavba leží na srdci. Všichni, kdo jste se zúčastnili, máte nyní po zdařilé prezentac i jasnou představu, 

jak bude toto technické dílo vypadat. Obavy ze zatížení životního prostředí samozřejmě zůstávají.  

V podobných akcích budeme i nadále pokračovat. Jakmile budou k  dispozici hlukové a exhalační 

studie příp. další materiály, najdeme cestu, jak Vás s nimi opět seznámit a podrobit je veřejnému 

zkoumání a kritice. Mezi radostnější záležitosti jistě patří blížící se výročí 800 let od založení Kolovrat 

resp. od první písemné zmínky o jejich existenci ze 17. ledna r.  1205. Jistě nás všechny těší, že naše obec 

má tak hluboké historické kořeny a snad bude toto výročí též impulsem k tomu, abychom se o její historii 

více dozvěděli. 

Vedení obce připravuje k této příležitosti řadu akcí, o kterých budete průběžně informováni. Bude 

to především slavnostní společenský večer v pátek 21. ledna za účasti řady zajímavých hostů. Další 

velkou akcí bude celodenní oslava v červnu 2005, naplněná kulturními, společenskými a sportovními 

událostmi pro velké i malé, výpravou do historie Kolovrat atp. Tak se jistě máme na  co těšit. Slavnostní 

rok bude doprovázen upomínkovými předměty, jako jsou pamětní mince, známky, pohlednice nebo 

publikace o historii Kolovrat, které budou v prodeji v Infocentru.  

Takže přátelé, mnoho je toho před námi. Teď se ale už překotně blíží vánoční svátky. A já Vám 

přeji, abyste je šťastně a spokojeně prožili mezi svými nejbližšími a znovu zažili krásné chvíle ve svém 

životě. 

Krásné Vánoce a hodně štěstí v roce 2005! 

Ing. Marek Ovečka, starosta   
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Činnost zastupitelstva 

 Členové ZMČ se sešli naposledy před dvouměsíční přestávkou na svém 5. zasedání dne 15. června 2004. Zasedání 

se konalo od 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ.   

 

6. zasedání ZMČ  

konané dne 21. září  2004 
 

Usnesení č. 46/2004 

K přijetí daru nemovitosti (pozemků 

pro komunikace „Na Předevsi“) 

ZMČ revokovalo své usnesení č. 80/ 

2000 ze dne 12. 12. 2000 a souhlasilo 

s přijetím pozemků od jejich vlastníků 

(dárců). Darované pozemky jsou sou-

částí místní komunikace „Na Pře-

devsi“. 
 

Usnesení č. 47/2004 

Rozbor hospodaření MČ Praha-Kolo-

vraty za 1. pololetí 2004 v hlavní 

činnosti 

ZMČ souhlasilo s předloženým roz-

borem plnění rozpočtu hlavní činnosti 

MČ Praha-Kolovraty k 30. 6. 2004 s 

výsledkem plnění příjmů – 43,8 %, 

plnění výdajů – 26,75 %. 
 

Usnesení č. 48/2004 

Rozbor hospodaření MČ Praha-Kolo-

vraty za 1. pololetí 2004 ve zdaňované 

činnosti 

ZMČ souhlasilo s plněním plánu k 30. 

6. 2004 s hospodářským výsledkem 

161 tis. Kč. 
 

Usnesení č. 49/2004 

K provedení řádné inventarizace obec-

ního majetku za rok 2004 

ZMČ stanovilo rozvahovým dnem pro 

provedení řádné inventury 1. 10. 2004. 

Inventura pokladní hotovosti HČ a VČ 

ÚMČ bude provedena dne 1. 10. 2004 

a k 31. 12. 2004. ZMČ jmenovalo 

Hlavní inventarizační komisi. Dílčí 

inventarizační komise budou sesta-

veny tak, aby pracovaly minimálně ve 

tříčlenném složení. 
 

Usnesení č. 50/2004 

Ke změně územního plánu 

ZMČ souhlasilo  s navrženou změnou 

platného Územního plánu spočívající 

v zařazení rozšíření stávajícího hřbito-

va jako veřejně prospěšné stavby. 
 

Usnesení č. 51/2004 

Silniční expresní okruh – stavba 511 

(ochrana životního prostředí) 

ZMČ souhlasilo s výsadbou ochran-

ného pásu zeleně podél trasy silnič-

ního dálničního okruhu. ZMČ žádá 

ZHMP o podporu požadavků MČ Pra-

ha-Kolovraty na ochranu obce proti 

negativnímu vlivu stavby a  vlastníky 

pozemků v dotčeném území o vstřícnost 

při jednáních o jejich výkupu. 
 

Usnesení č. 52/2004 

K výstavbě oplocení nového hřbitova 

ZMČ rozhodlo o záměru převést poze-

mek PK parc. č. 371 o výměře 14.908 

m2 v k.ú. Kolovraty od správce 

Pozemkového fondu ČR pro rozšíření 

kolovratského hřbitova a souhlasilo s 

výstavbou  jeho oplocení. 
 

Usnesení č. 53/2004 

K převodu nemovitostí u KD „U 

Boudů“ 

ZMČ souhlasí se záměrem převést po-

zemky parc. č. 73 o výměře 118 m² a 

parc. č. 74/1 o výměře 591 m²  v k.ú. 

Kolovraty od správce Úřadu pro zastu-

pování státu ve věcech majetkových. 
 

Usnesení č. 54/2004 

Rozpočtové změny roku 2004 v hlavní 

činnosti 

ZMČ souhlasilo s provedením rozpoč-

tových změn v celkové výši v oblasti 

příjmů i výdajů 1.242 tis. Kč. 
 

Usnesení č. 55/2004 

Plán zasedání  ZMČ  na 2. pololetí 2004 

ZMČ souhlasilo s plánem zasedání 

ZMČ  ve 2. pololetí 2004. 

Pořadí Datum   Čas  

6. 21. září 2004  od 18.00 hod                 

7. 19. října 2004 od 18.00 hod                               

8. 16. listopadu 2004  od 18.00 hod                                

9. 14. prosince 2004 od 18.00 hod                                 

Místo konání veškerých zasedání: 

zasedací místnost ÚMČ 
 

Usnesení č. 56/2004 

K přijetí záměru úplatného převodu 

části pozemku parc. č. 490 v k.ú. 

Kolovraty 

ZMČ souhlasilo se záměrem úplatně 

převést část obecního pozemku parc. č. 

490 v k.ú. Kolovraty o výměře 200 m². 

Prodejem bude dořešen uliční prostor v 

dané lokalitě. 
 

Usnesení č. 57/2004 

Ke jmenování členů kontrolního výboru 

ZMČ souhlasilo s uvolněním z člen-

ství v kontrolním výboru paní Jaro-

slavy Pšeničné a paní Věry Nalezin-

kové a souhlasilo se jmenováním 

nových členek výboru paní Jany 

Svobodové a paní Věry Vondro-

vicové. 

 

7. zasedání ZMČ   

konané dne 19. října 2004 
 

Usnesení č. 58/2004 

K rozpočtovému provizoriu pro rok 

2005 

ZMČ schválilo předložený návrh 

rozpočtového provizoria hlavní čin-

nosti na rok 2005 ve výši příjmů i 

výdajů 14.774 tis. Kč a plán zdaňo-

vané činnosti – náklady 5.360 tis. 

Kč, výnosy 6000 tis. Kč – hospo-

dářský výsledek 640 tis. Kč.  
 

Usnesení č. 59/2004 

K rozpočtovým změnám hlavní čin-

nosti v roce 2004 

ZMČ souhlasilo s provedením roz-

počtových změn v celkové výši v 

oblasti příjmů a výdajů 134 tis. Kč. 
 

Usnesení č. 60/2004 

K převodu nemovitostí - dvorní po-

zemky a objekty u KD „U Boudů“ 

ZMČ souhlasilo s převedením po-

zemků parc. č. 73 o výměře 118 m2 

a parc. č. 74/1 o výměře 591 m²  v 

k.ú. Kolovraty od správce Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majet-

kových do vlastnictví obce - hl.m. 

Prahy a s následným svěřením MČ 

Praha-Kolovraty. 
 

Usnesení č. 61/2004 

K  úplatnému převodu (prodeji) části 

pozemku parc. č. 490 v k.ú. Kolo-

vraty 

ZMČ souhlasilo s úplatným převo-

dem – prodejem obecního pozemku 

parc. č. 490 o výměře 197 m² paní 

Martě Šímové. 
 

Usnesení č. 62/2004 

Ke zvýšení kapacity školní kuchyně 

ZŠ Kolovraty 

ZMČ rozhodlo o zvýšení kapacity 

školní kuchyně ZŠ Kolovraty na  

300 jídel denně. 
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8. zasedání ZMČ   

konané dne 16. 11. 2004 
 

Usnesení č. 63/2004 

K rozpočtovým změnám  hlavní 

činnosti v roce 2004 

ZMČ odsouhlasilo provedení rozpoč-

tových změn v oblasti příjmů i výdajů 

v celkové výši 12.675 tis. Kč. V 

příloze usnesení je uveden detailní 

rozpis jednotlivých položek změn.  
 

Usnesení č. 64/2004 

K vypsání grantů – Kolovratských 

programů pro využití volného času 

dětí a mládeže pro rok 2005.  

Jednotlivé programy budou zveřej-

něny, včetně grantových pravidel a 

zabezpečení postupu pro poskytnutí 

peněžitých darů.  
 

Usnesení č. 65/2004 

K rozboru hospodaření za 1. - 3. čtvrt-

letí roku 2004 v hlavní i zdaňované 

činnosti 

ZMČ odsouhlasilo plnění rozpočtu v 

hlavní činnosti k 30. 9. 2004 v oblasti 

příjmů ve výši 45.624,35 tis. Kč, což 

je 90,77 % oproti upravenému roz-

počtu. V oblasti výdajů je upravený 

rozpočet čerpán ve výši 28.996,72 tis. 

Kč, tedy z 56,87 %. Plán zdaňované 

činnosti je plněn v oblasti výnosů ve 

výši 4.652 tis. Kč a nákladů ve výši 

1.607 tis. Kč s hospodářským výsled-

kem 3.045 tis. Kč. 
 

Usnesení č. 66/2004 

K realizaci parku „Na Července“ – 1. 

etapa 

ZMČ vzalo na vědomí informaci o stavu 

příprav  a souhlasilo s umístěním stavby 

podle situace, která byla přílohou.  
 

Usnesení č. 67/2004 

K vybudování hřiště „Cihelna“  

Po informaci o stavu příprav nutných k 

realizaci investiční akce ZMČ odsou-

hlasilo umístění stavby a pověřilo 

starostu zahájením přípravy a realizace 

v roce 2004. 
 

Usnesení č. 68/2004 

K převodu pozemků v k. ú. Kolovraty 

od Pozemkového fondu ČR obci, resp. 

MČ Praha – Kolovraty 

ZMČ rozhodlo, že uplatní žádost o 

bezúplatný převod pozemků obci – hl. 

m. Praze a bude dále usilovat o jejich 

svěření do správy MČ.  
 

Usnesení č. 69/2004 

K záznamu do obecní kroniky za první 

polovinu roku 2004 

Předložený návrh zápisu byl odsou-

hlasen bez připomínek.  
 

Usnesení č. 70/2004 

K záměru úplatného převodu po-

zemků v k. ú. Kolovraty 

ZMČ odsouhlasilo záměr úplatného 

převodu od spoluvlastníků pro vý-

stavbu 1. etapy parku „Na Čer-

vence“. 
 

Usnesení č. 71/2004 

K uspořádání veřejné sbírky 

S uspořádáním veřejné sbírky nejpr-

ve vyslovilo zastupitelstvo svůj sou-

hlas, návazně byl pověřen úřad MČ 

předložením oznámení příslušnému 

odboru MHMP. Veřejná sbírka bude 

zahájena v předvánočním čase for-

mou vystavení pokladničky ve pros-

pěch občanského sdružení Horno-

mlýnská, které se zabývá integrací 

těžce postižených dětí. 
 

Všechna zasedání jsou přístupná 

veřejnosti a s programem se lze 

seznámit předem na úřední desce, 

případně na vývěsce Infocentra 

Kolovraty.  
 

Připravila:  

R. Šímová, tajemnice ÚMČ 

 
 

 

Stavební činnost v roce 2004 

V rámci zastupitelstvem schváleného finančního 

plánu pro r. 2004 byly provedeny v průběhu roku tyto 

stavební práce: 
 

Tenisový domek Parkán byl zrekonstruován na důstoj-

nou služebnu Městské policie. V objektu zůstalo soci-

ální zázemí pro uživatele kurtu a sklad. Zbývá dokon-

čit napojení na plynovou přípojku a zateplit fasádu. 
 

Spudilovi – v bývalých prostorách Městské policie a 

kanceláří stavební firmy HORKA byly rekonstrukcí 

vybudovány dvě ordinace pro zubní lékařky, včetně 

příslušného zázemí. 
 

Víceúčelová budova Parkán  - jedná se o nejrozsáhlejší 

stavební akci v letošním roce v rámci Kolovrat. Nejde 

pouze o rekonstrukci stávajícího objektu, ale i o 

výstavbu nutného přístavku. V objektu po jejím 

dokončení vzniknou v 2. NP ordinace lékařek. Celé 

přízemí bude určeno pro novou školní kuchyň a 

jídelnu s kapacitou cca 64 strávníků. Je samo-

zřejmostí, že v objektu bude zbudován také výtah. 
 

MŠ – družina – v jednom z pavilonů mateřské školky je 

nyní umístěna školní družina. V objektu byla prove-

dena celková rekonstrukce sociálního zázemí, z 

důvodů změny věkové skupiny uživatelů. 
 

MŠ – nový pavilon – stavební povolení na základě 

projektové dokumentace vystaveno, v letošním roce 

nebyly přiděleny finanční prostředky. Předpoklad rok 

2005. 
 

Kostel sv. Ondřeje – byla provedena rekonstrukce el. 

rozvodů (včetně slaboproudých), instalace nového 

osvětlení, částí omítek a stropů, celková výmalba a 

montáž dřevěné podesty. Výměna okenního portálu na 

kůru a oprava ostatních okenních výplní. 
 

Hřbitov U Donáta – byla provedena celková výstavba 

nové zdi podél hřbitova, rekonstrukce cest, dílčí 

opravy márnice. Současně byly započaty stavební 

práce na rozšíření stávajícího hřbitova. 
 

Hasičská zbrojnice – bylo vybudováno sociální zázemí – 

šatny. Zbrojnice je zkolaudována. 
 

Kulturní dům „U Boudů“ – restaurace – nákladem 

nájemce provedla firma HESKO. Byla provedena 

celková rekonstrukce prostorů restaurace, kuchyně 

včetně zázemí a sociálních zařízení. 
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Hasičská nádrž – byl proveden velký rozsah stavebních 

prací. Vybudovány nové přívody zdrojů vody, podbe-

tonování stávajících betonových stěn, zarmování 

jednotlivých betonových panelů, vybudování odtoků a 

jejich propojení s filtrací, terénní a design. úpravy. 

Celá akce bude dokončena v r. 2005, kdy mimo jiné 

bude vybudováno sociální zázemí napojené na 

kanalizaci a dokončeny sadové úpravy. 
 

Hřiště Nad nádrží – stavebně rozpracováno rozšíření 

sportovně-oddechové zóny pro návštěvníky této 

lokality. Dokončeno bude v r. 2005. 
 

Hřiště Na Parkáně – provedena kompletní rekonstrukce 

antukového tenisového kurtu na víceúčelové hřiště s 

umělým povrchem. Provozovatelem je Základní škola. 
 

Rekondiční areál Nad Vrbami – stavebně zahájeny 

práce na II. etapě – dokončení celého areálu. Stavební 

práce vč. dodávek hotových prvků pro sportovní 

využití budou probíhat cca do 05/2005. 
 

Hřiště Cihelna – po mnoha diskusích bylo rozhodnuto o 

umístění nového hřiště s umělým povrchem v prostoru 

mezi hřištěm Sokola a novými rod. domy. Realizace 

se předpokládá v r. 2005. 
 

Hřiště Lipany – byl vykoupen pozemek od soukromého 

vlastníka za účelem zlepšení využití prostoru kolem 

stávající vodní nádrže. Probíhají stavební práce – 

oplocení, výsadba zeleně, budou dodány dětské herní 

prvky; přemístěna a opravena stav. buňka. 
 

DPS II. – v rámci zajištěných finančních prostředků se 

koncem roku bude instalovat výtahové zařízení v 

objektu Domu z pečovatelskou službou II. 
 

Pomník padlých 1. sv. války – byla provedena celková 

rekonstrukce včetně vyčištění. 

 

Zvonička – před koncem letošního roku bude „Zvonička“ 

přemístěna v rámci stávajícího prostoru (cca o 2 m dál 

od fasády obytné budovy), vyčištěna a vytvořeno 

důstojné okolí. 
 

Park Červenka – v rámci schválené koncepce rozvoje 

Kolovrat byly zpracovány studie na vybudování 

parkových – oddychových ploch pro všechny věkové 

skupiny. V současné době probíhají práce na zajištění 

stavebního povolení a před koncem roku započnou 

stavebně-zemní práce, včetně pokládání přípojek 

příslušných médií. Nedílnou součástí je i výkup 

dalších pozemků. 
 

Náměstí Viničky – byly zpracovány studie na úpravu této 

plochy. V současné době probíhá zpracování připo-

mínek a začátkem r. 2005 bude pokračovat veřejná 

prezentace a veřejná diskuse. 
 

Úřad městské části – před koncem roku budou 

provedeny stavebně technické práce v rozsahu 

výměny oken, instalace plynového ústředního topení a 

oprava zasedací místnosti. 
 

Pavel Sládek 

stavební technik ÚMČ 

Výstavba inženýrských sítí a komunikací 
 

etapa 0001 – ulice V Louce I, V Louce II, Skautská 

(lokalita Prknovka), Do Hlinek, K Říčanům 

 Stavebně byla tato etapa již dokončena. Na stavbě 

jsou ještě prováděny doplňující práce na rozšíření 

elektro NN a plynu v těchto ulicích. I tyto práce se 

postupně dokončují a zprovozňují. Na celé etapě 

probíhají kolaudační řízení. 
 

etapa 0002 – rekonstrukce ulice K Říčanům 

 Stavba je v realizaci. Nyní je prováděn úsek od 

Říčanského potoka po křižovatku ulic Mírová a K 

Říčanům. V příštím roce bude proveden tunel pod 

drahou a zbývající úsek nad tratí po křižovatku ulic K 

Říčanům a K Poště. Následně bude provedena rekon-

strukce komunikace K Říčanům, a to v části nad tratí. 
 

etapa 0003 – rekonstrukce ulice Do Kopečka v 

Lipanech 

 Byly zajištěny potřebné podklady pro vydání územ-

ního rozhodnutí. Stavba bude zahrnovat prodloužení 

inženýrských sítí v ulice Do Kopečka směrem na 

Říčany, kompletní rekonstrukci dešťové kanalizace v 

ulici Do Kopečka a kompletní rekonstrukci povrchu 

komunikace Do Kopečka. 
 

etapa 0005 – rekonstrukce ulice Do Lipan 

 Na tuto etapu bylo vydáno územní rozhodnutí a nyní 

se zajišťují podklady pro stavební povolení. Stavba 

bude zahrnovat rekonstrukci dešťové kanalizace a 

komunikace v ulici Do Lipan v části od kostela po 

nově provedenou úpravu povrchu. 
 

etapa 0006 – lokalita Na Července 

 Na tuto etapu bylo vydáno územní rozhodnutí a v 

současné době se zajišťují podklady na vydání 

stavebního povolení. Stavba bude zahrnovat vybudo-

vání veškerých inženýrských sítí a komunikací v 

lokalitě Na Července. 
 

V rámci údržby komunikací a chodníků v městské části 

Praha – Kolovraty byly prováděny lokální opravy a 

úpravy komunikací, chodníků a zpevněných ploch, a 

to např. v ulicích V Milíři, Mírová, V Tehovičkách, 

Pokřivená, Na Parkáně, Albíny Hochové, Na 

Července a dalších.  
 

     Pavel Frank 
 

 

 

Trochu statistiky  
 

Stav za rok 2004 (k 25. listopadu 2004) 

Městská část Praha – Kolovraty  2 274 občanů  

    Kolovraty   2 164 občanů 

    Lipany     110 občanů 

Narodilo se       28 dětí 

Zemřelo       17 občanů 

Katastrální výměra     652 ha 
(obyvatelé jsou počítáni v případě přihlášení k trvalému pobytu) 

 

H. Heřmanová 

ohlašovna ÚMČ 
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Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

Počátkem měsíce listopadu proběhly v 

našem volebním obvodu č. 19, který zahrnuje 

MČ Praha 11 (Jižní Město), Městskou část 

Praha 15 (Horní Měcholupy, Strašnice) a 

ostatní „malé městské části“ v naší 

jihovýchodní oblasti. Volby proběhly ve dvou 

kolech, 1. kolo ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 a 

2. kolo ve dnech 12. a 13. listopadu 2004. 

Volební místností byla zasedací místnost 

zdejšího úřadu. Dále přinášíme výsledky voleb 

v několika číslech. Vyjdeme-li z celostátních 

výsledků, byla účast vyšší, než byl celostátní 

průměr. Děkujeme všem těm, kteří se voleb 

zúčastnili. Dále pak poděkování patří členům 

volební komise.    

 

 Výsledky voleb  

 ve volebním okrsku MČ Praha-Kolovraty 
 

 1. kolo 2. kolo 

počet voličů 1781 1787 

počet voličů, kteří se 

zúčastnili voleb 

544 453 

počet odevzdaných hlasů 541 452 

volební účast  [%] 30,5 25,3 

 

 Získané hlasy kandidátů podle vylosovaného pořadí v 1. kole voleb 
 

pořadové 

číslo 

jméno kandidátka počet 

hlasů 

hlasy  

v % 

pořadí 

podle 

výsledků 

2. Mgr. Daniel  K r o u p a Cesta změny 73 13,49 2. 

3. Jan  N á d v o r n í k ODS 294 54,34 1. 

4. Ing. Petr  H o f f m a n n Nezávislí 5 0,92  

5. Ing. Antonín  Z á p o t o c k ý KDU – ČSL 39 7,20  

6. Ing. Petr   J i r a v a SNK sdružení nezávislých 45 8,31  

7. Jaroslava   D l o u h á KSČM 39 7,20  

8. MUDr. Ivan  D a v i d , CSc. ČSSD 46 8,50  

 

 Získané hlasy kandidátů podle vylosovaného pořadí v 2. kole voleb 
 

pořadové 

číslo 

jméno kandidátka počet 

hlasů 

hlasy  

v % 

pořadí 

podle 

výsledků 

3. Jan  N á d v o r n í k ODS 316 69,9 1. 

6. Ing. Petr   J i r a v a SNK sdružení nezávislých 136 30,0 2. 

 

                                                                                                                Zpracovala: R. Šímová 

Volební účast

17871781

452541
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Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR – podruhé? 

Podle posledních zpráv (po uzávěrce 

zpravodaje), čeká náš volební obvod opakování 

senátních voleb. 

Praha 11 musí zopakovat senátní volby. 

Nařídil to Nejvyšší správní soud. Uznal stížnost 

neúspěšného lidoveckého kandidáta Antonína 

Zápotockého. Tomu vadilo, že jeho soupeř z ODS 

vedl nečestnou kampaň, když o něm v místním tisku 

vycházely nepravdivé informace. „Volební kampaň 

v daném obvodu nebyla vedena čestně a poctivě, 

čímž byl porušen volební zákon,“ píší soudci v 

odůvodnění rozsudku. 

Zdroj: MF Dnes

 

 

Zahájení provozu na novém hřišti „Na Parkáně“ 

Jak jste si povšimli, během několika měsíců bylo zrekonstruováno nové hřiště s víceúčelovým povrchem 

v ulici Na Parkáně. Na jeho rekonstrukci rozhodující měrou přispěly Magistrát  HLMP a Městská část Praha – 

Kolovraty. Samotnou rekonstrukci prováděly firmy Linhart, Strabag, Hesko a Schoolsport. Velký dík také patří 

panu Stárkovi za montáž a upevnění laviček, panu Randovi za upevnění pletiva a opravu vstupních vrátek. 

Sokolu Kolovraty děkujeme za lavičky. V současné době, i když nám počasí mnoho nepřeje, se již po hřišti 

prohánějí děti ze školní  družiny. 

Pro veřejnost zde přikládám provozní řád, který se týká spravování hřiště, jeho pronajímání a pravidel 

provozu. Doufám, že hřiště se stane místem sportovních aktivit všech věkových kategorií. 

 

 Provozní řád – hřiště Na Parkáně  
 

Povrch hřiště je zhotoven z materiálu 

REKOFLEX. Tento materiál se vyznačuje dlouhou 

životností a minimálními nároky na údržbu. 

Pravidla pobytu na hřišti: 

1. je zakázáno pohybovat se na hřišti v kopačkách 

nebo tretrách (jakákoli jiná sportovní obuv je 

možná) 

2. je zakázáno lézt po sítích 

3. hřiště je určeno pro následující druhy sportu: 

fotbal, florbal, odbíjená, tenis, nohejbal, 

basketbal, házená 

4. jakékoli poškození vybavení hřiště je povinen 

uhradit poslední nájemce (hřiště bude předáno a 

na konci hodin přebráno – hřiště přebírá pan 

Roman Maxa - správce hřiště, tel.: 777 097 408) 

Za bezproblémové předání hřiště odpovídá 

kontaktní osoba určená předem. V případě nesportovního 

chování, ničení zařízení hřiště nebo problémů při úhradě 

pronájmu si provozovatel vyhrazuje právo danému 

jednotlivci či skupině dále hřiště nepronajímat. 

Hřiště si může jedna organizace pronajmout ma-

ximálně na 8 hodin týdně, z toho 6 hodin ve všední dny. 

Soboty a neděle dopoledne jsou přednostně vy-

hrazeny kolovratské mládeži – v případě neobsazení 

těchto hodin v termínu budou nabídnuty ostatní 

veřejnosti. 

Jednotlivé hodiny se platí po skončení pronájmu. 

Za skupiny vždy platí předem určená osoba. Po zaplacení 

vystaví správce hřiště platební doklad. 

Pronajímateli je vyhrazena možnost pořádat škol-

ní turnaje i v obsazených termínech za těchto podmínek: 

předplatitel bude dopředu vyrozuměn 1 týden dopředu, 

po dohodě bude poskytnut přednostně náhradní termín. 

Pokud se nájemce nedostaví do 15 minut po 

smluveném čase, jeho smluvené hodiny odpadnou. Za 

těchto okolností si pronajímatel si vyhrazuje právo 

pronajmout hřiště někomu jinému. 

Zájemci z řad kolovratských podnikatelů mohou 

po dohodě se ZŠ umístit na hřiště svou reklamu. 

 

 Platby: 

1. školní děti a děti MŠ mají hřiště zdarma v rámci 

tělesné výchovy (dopoledne dle rozvrhu), školní 

družiny (od 14.00 do 15.30 po - pá), florbalového 

kroužku 

2. sportovní dětské organizace z Kolovrat: 100,- Kč/hod  

3. sportovní organizace dospělých z Kolovrat: 200,- 

Kč/hod 

4. jednotlivci děti Kolovraty: 150,- Kč/hod 

5. jednotlivci dospělí Kolovraty: 250,- Kč/hod 

6. ostatní: 275,- Kč/hod 
  

 Slevy:  

V případě zaplacení na ¼ roku dopředu jsou 

možné tyto slevy: 

ad 2.    80,- Kč 

ad 3.  175,- Kč 

ad 4.  120,- Kč 

ad 5.  225,- Kč 

ad 6.  250,- Kč 

 

V Praze 10. 11. 2004 

ředitel školy Mgr. Pavel Bednář
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Výsadba zeleně v roce 2004 

Les „Na předevsi“ o rozloze 0,76 ha byl vysázen z 

poloodrostků. Druhovou skladbu tvoří borovice, smrky, 

habry, jedle, javor, jasan, lípa, bříza, jeřabina – celkem 

vysazeno 600 ks stromků.  

Cesta „zkratka za brodem“ je vedena jako spojnice 

na cestu „Na předevsi“, délka cca 30 m, jednostranná alej. 

Vysazeno 36 stromů, druhová skladba javor, jasan, lípa. 

„Les po kůrovci“ – byla obnovena výsadba lesa na 

„staré císařské cestě“ o rozloze 0,65 ha. Výsadba z 800 ks 

poloodrostků. Druhová skladba borovice, smrky, habry, 

jedle, javor, jasan, lípa, bříza, jeřabina. 

Alena Svobodová 

Odbor správy majetku ÚMČ 

 

 

Velkoobjemové kontejnery – rok 2005 

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů: 

18. ledna  stanoviště  1, 2, 3 

19. dubna  stanoviště  1, 2, 3, 4 

17. května  stanoviště 1, 2, 3 

21. června  stanoviště 1, 2, 3 
 

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů:   

1  Albíny Hochové  

2  Mírová - parkoviště pod kostelem 

3  U Vodice  

4  Lipany  náves 

Kontejnery budou přistaveny v uvedeném termínu 

vždy v úterý v odpoledních hodinách a následující den 

odvezeny. Přesnou hodinu přistavení nelze z technických 

důvodů sdělit. Vývoz a úklid stanoviště po odklizení 

kontejnerů zajišťují Pražské služby. 

Změna termínu vyhrazena. 

   

Alena Svobodová 

Odbor správy majetku ÚMČ 

                     

 

Ceny nájmu sálu KD „U Boudů“   

Městská část Praha – Kolovraty spravuje 

prostřednictvím svého úřadu i sál v KD „U Boudů“. Tento 

prostor je využíván pro pořádání kulturních a 

společenských akcí městskou částí, případně dalšími 

kolovratskými organizacemi a sdruženími. Ve výjimeč-

ných případech lze sál pronajímat i k soukromým účelům. 

Městská část v minulém roce provedla kompletní 

rekonstrukci sálu a souvisejících prostor. V říjnu letošního 

roku na své náklady ukončil rekonstrukci sociálního 

zázemí a restauračního provozu i nový nájemce a 

provozovatel restaurace. Výnosy z dlouhodobých i 

krátkodobých nájmů zdaleka nepokrývají náklady spojené 

s provozem a údržbou prostor sálu. Provoz sálu je tedy 

dotován z rozpočtu MČ, proto je vždy zvažován účel, ke 

kterému bude sál využit. S účinností od 1. 10. 2004 byly 

upraveny ceny nájmu sálu a jeho příslušenství s 

přihlédnutím k tomu, že MČ se stala plátcem 19% daně z 

přidané hodnoty. Dále uvádíme přehled cen nájmů. 

 

 Jednorázové kulturní a společenské akce pořádané místními spolky               1.730,- Kč za akci 

 Jednorázové kulturní a společenské akce pořádané cizími organizacemi        3.000,- Kč za akci 
 

 Občanům MČ Praha – Kolovraty pro soukromé, nekomerční akce     1.730,- Kč za akci 

 Cizím občanům pro soukromé, nekomerční akce        3.000,- Kč za akci 
 

 Komerční (prodejní) akce nebo akce se vstupným          700,- Kč za 1 hodinu 
 

 Cyklické organizované aktivity pro místní občany       150,- Kč za 1 hodinu 
 

 Cyklické akce založené na dobrovolné činnosti, zejména pro děti a mládež          50,- Kč za 1 hodinu                                                                              
 

 Jednorázové akce založené na dobrovolné činnosti, zejména pro děti a mládež  bezplatně  

 

V mimořádných situacích hodných zřetele je 

možno sjednat cenu nájmu individuálně, případně nájem 

nepožadovat a sál zapůjčit (např. příprava a zkoušky 

divadelních a hudebních souborů, které připravují 

vystoupení pro občany MČ apod.). 

Jednáním o podmínkách pro užívání sálu, 

termínech a uzavíráním smluv o nájmu nebo výpůjčce je 

pověřena Radana Šímová, tajemnice ÚMČ (tel. 26771 

0504 l. 124, e-mail: tajemnik@kolovraty.cz). Správcem 

sálu je p. Václav Šebek (tel. 26771 2108). 
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Vyhláška hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů 

Dovolujeme si touto formou upozornit majitele 

psů, že od 1. 1. 2005 dojde k některým zásadním změnám 

v obecní vyhlášce, kterou je upravována evidence  psů v 

hlavním městě Praze, ale také změna výše místního 

poplatku za podmínek stanovených vyhláškou. Změny 

jsou provedeny vyhláškou hl. m. Prahy č. 18/2004 Sb. 

HMP, kterou se mění vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 

Sb. HMP, o místním poplatku ze psů. Dále uvádíme 

pouze obecnou informaci, znění vyhlášky lze získat na 

internetových stránkách hl. m. Prahy, případně v tištěné 

podobě v Infocentru Kolovraty.     

Každý chovatel psa na území hl. m. Prahy je 

povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit 

mikročipem nebo tetováním. Označení psa mikročipem 

na žádost chovatele provede veterinární lékař, tetování 

odborně způsobilá osoba.  Po označení psa získá chovatel 

od toho, kdo výkon provedl, potvrzení o označení psa. 

Označení psů se provádí na náklady chovatele.   

Chovatel, který dal ve smyslu vyhlášky psa 

označit, má nárok na úlevu od poplatku, ve výši roční 

sazby, nejvýše však 350 Kč, pokud ovšem splní 

podmínky stanovené citovanou vyhláškou, tj. označení 

psa a jeho zaevidování.   

Evidenci chovatelů vede Magistrát hl. m. Prahy. 

Přihlášení se provádí pomocí registrační karty chovatele, 

tiskopis je přílohou vyhlášky. Při přihlašování  chovatel  

doloží evidenční číslo mikročipu nebo číslo tetování a 

uvede plemeno psa, jeho pohlaví, datum narození a 

případná zvláštní znamení. Dále uvede své osobní údaje 

(jméno, příjmení a místo pobytu) a způsob, kterým si v 

případě ztráty psa přeje být kontaktován při jeho nálezu.  

Chovatel je povinen se do 30 dnů po nabytí psa trvale 

označeného přihlásit do evidence. Pokud bylo označení 

psa provedeno již dříve před nabytím účinnosti vyhlášky, 

má se za to, že podmínky trvalého označení psa již byly 

splněny. Ukončení chovu psa nebo jeho uhynutí je 

povinen chovatel ohlásit nejpozději do 30 dnů.  

Chovatel, který před účinností vyhlášky nechal psa 

trvale označit nebo ho před účinností vyhlášky nabyl 

trvale označeného, je povinen se do 90 dnů od účinnosti 

vyhlášky přihlásit do evidence. Chovatel psa, který nebyl 

před účinnosti této vyhlášky trvale označen mikročipem 

nebo tetováním, je povinen nechat psa trvale označit 

nejpozději do konce roku 2005.  

Zpracovala: R. Šímová 

       

 

Zimní údržba v naší městské části 

Trasy autobusů MHD č. 268 a 265 zajišťuje 

Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím Pražských služeb. 

Jedná se o preventivní údržbu, do které jsou zahrnuty 

komunikace Za Podjezdem, Mírová, část ulic K Říčanům, 

K Poště, Do Lipan, V Listnáčích, Do Kopečka. Zmírnění 

závad ve sjízdnosti do 4 hodin od dispečinkem 

vyhlášeného výjezdu. Údržbu na ostatních komunikacích 

zajišťuje  MČ Praha - Kolovraty prostřednictvím pražské 

firmy City-úklid. Zmírnění závad ve sjízdnosti do 12 

hodin od dispečinkem vyhlášeného výjezdu. 

V kalamitních situacích bude průjezd obce 

zajištěn: 

 

-   ve spodní části obce od Mírové dolů ulicemi:  Do 

Hlinek, U Jezu, Do Lipan 

-   v  horní části obce od Mírové nahoru ulicemi: U 

Závor, U Železnice, Pod Zastávkou, V Milíři,  K 

Poště,  Na Parkáně, Albíny Hochové, K Vrbě, Na  

Července,  Nad Dvorem. 

  Lávku pro pěší, chodníky na ulici Mírové, 

zastávky MHD zajišťuje MČ Praha - Kolovraty 

prostřednictvím pracovníka údržby.  

 Chodníky před jednotlivými rodinnými domy 

jsou povinni ze zákona zajišťovat  majitelé domů.  

Údržbu jednotlivých objektů zajišťují jejich správci.  

Alena Svobodová  

Odbor správy majetku ÚMČ 

 

 

Odpověď na petici Říčanka 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 – KOLOVRATY 

Místostarosta obce pověřený otázkami životního prostředí Mgr. Pavel Bednář 
 

Věc: Odpověď na petici občanů Kolovrat podepsanou v souvislosti se znečišťováním potoka Říčanka 
 

Dne 5. 9. 2004 jsem od paní Vlasty Nesvedové obdržel petici kolovratských občanů. Obsahem petice byla 

stížnost na špatnou kvalitu vody v potoce Říčanka.  Občané v petici sdělují, že voda v potoce byla velmi zapáchající, 

znečištěná po dobu letních prázdnin, a zároveň vyslovují obavy ze znečištění studní v blízkosti potoka. V závěru 

textu chtějí být občané informováni o řešení situace. Pod peticí je podepsáno 52 občanů.  
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Tento otevřený dopis by měl být odpovědí na petici, ale zároveň i konstatováním,  že jedině naše důslednost a 

tvrdošíjnost mohou přinést ovoce. V následujícím přehledu bych chtěl podat ucelený přehled o událostech kolem 

Říčanky za období srpen – říjen. 

1) Dne 19. 8. 2004 se uskutečnila informační schůzka v Uhříněvsi, které se zúčastnili zástupci městských částí 

Uhříněves, Benice, Kolovraty, Říčany, zástupci provozovatele ČOV v Kolovratech, zástupci různých organizací – 

Zemědělská vodohospodářská správa, Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká inspekce životního prostředí.  

Na setkání se dohodl společný postup uvedených organizací při rehabilitaci vodního toku v úseku od města 

Říčany až po vodní plochy v Uhříněvsi. Jednalo se o způsobech zachování biologicky cenných území podél vodního 

toku. Byly uvedeny možné příčiny znečišťování na jednotlivých úsecích toku. Na setkání se neřešil současný stav 

toku. Bylo upozorněno na to, že zemědělská vodohospodářská správa má schválený investiční záměr na rok 2005 na 

Říčanský potok úsek od ČOV Kolovraty až po rybník Vodice – tj. Prknovka. 

 2) Dne 16. 9. 2004 bylo svoláno jednání na základě stížnosti, kterou jsem zaslal do Říčan a na Českou 

inspekci životního prostředí. Zástupci ČOV Říčany popřeli, že by byl vypouštěn nečištěný recipient. Konstatovalo se, 

že se na kvalitě vody podepsalo více faktorů. Nikdo však nebyl  schopen vysvětlit silné  znečištění vody 28. 8. 2004. 

Zástupci ČIŽP upozornili, že odebrali vzorky vody na různých místech a že se vzorky vyhodnocují.  Byla stanovena 

pracovní skupina ze zástupců Uhříněvsi, Kolovrat a Říčan, která by měla pružně reagovat na aktuální situaci. 

Pracovnice ČOV Říčany předala kopie naměřených hodnot znečišťujících látek – limity nebyly překročeny. 

Konstatuji, že pracovníci ČIŽP vzorky vyhodnocují dodnes – tj. 19. 11. 2004! Zatím jsem neobdržel žádné závěry ze 

šetření. 

3) Dne 25. 10. 2004 jsem obdržel studii „Říčanský potok a mokřad Prknovka, Uhříněves – Kolovraty“, kterou 

na mou žádost vypracoval Karel Kerouš – pracovník oblastního inspektorátu ČIŽP. Studie je vlastně rámcový 

monitoring území, který obsahuje doposud nejobsáhlejší výsledky výzkumu vegetace a zoologie Prknovky. Má 

bohatou obrazovou přílohu a je doplněna grafy. Nejcennější na studii je závěr – návrh dalšího nakládání s územím s 

ohledem na záchranu všech zajímavých partií lokality. 

 

                                               Mgr. Pavel Bednář – zástupce starosty 

 

 

 

 

Telefonní spojení na jednotlivé odbory ÚMČ 

Telefony:  267713083, 267710504, 267710518  

Fax:        267710722 

e-mail:       podatelna@kolovraty.cz 

 

Přímé telefonní linky na jednotlivé odbory ÚMČ Praha-Kolovraty: 
 

 Sekretariát starosty 

135 podatelna, evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin pí Helena Heřmanová 
 

 Tajemník úřadu 

124   pí Radana Šímová 
 

 Odbor správy majetku 

133 hospodářská činnost, nájmy bytů a nebytových prostor pí Ing. Vlaďka Jindřichová  

122      správa majetku, údržba, zeleň,  pohřebnictví  pí Alena Svobodová  
 

 Odbor finanční    

121      účetnictví a rozpočet  pí Hana Vítková  

120      poplatky ze psů, zábory veřejného prostranství  pí Iveta Lišková  
 

 Odbor stavební 

126      stavební oddělení, životní prostředí  p. Eduard Gožďál 

127      stavební oddělení příprava a realizace staveb      p. Pavel Sládek 

267710903 (přímá linka) 

 

zpracovala Alena Svobodová 

odbor správy majetku ÚMČ 
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3+1 otázka pro …  

Od jara působí při TJ Sokol Středisko mládeže, jehož hlavním cílem je vychovávat mladé fotbalové 

hráče. Tradiční čtyři otázky jsme dnes položili vedoucímu tohoto střediska panu Bohuslavu Kožíškovi.  

 

1) Co nejvíce trápí Vaši organizaci a naopak z 

čeho máte největší radost? 
 

Pracuji pro fotbal v Kolovratech velmi 

krátce, a to ještě k tomu na úseku s mládeží 

předškolního a školního věku. Proto mi 

nepřináleží plně a fundovaně hodnotit práci TJ 

Sokol Kolovraty za poslední roky. 

Z toho, co vidím, je na první pohled zřejmé, 

že TJ Sokol Kolovraty v posledních letech, která 

zřejmě máte na mysli, udělal mnoho pozitivního 

pro kolovratský fotbal. Pokusím se vyjádřit 

aspoň to, co je patrné pouhým okem, a není toho 

málo. 

Řekne se brigády 

– brigádnické hodiny a 

s tím v minulosti jistý 

druh přežití. Díky akti-

vitám hráčů, funkcio-

nářů, dobrovolníků, 

ale i mladých fotba-

listů došlo k odvodně-

ní celé plochy hřiště, 

dobudování sociálního 

zázemí, jako jsou 

sprchy a WC, a v 

současnosti natírání 

oplocení kolem hrací 

plochy, ale i vně 

areálu, vybudování tzv. tréninkové zdi k nácviku 

kopů pro ty nejmenší. To vzpomínám jen několik 

věcí, které sám vidím, a vím, kolik si vše 

vyžádalo lidské práce, námahy a úsilí umět dát 

dohromady partu, která půjde a kus té či oné 

práce udělá. To se v našem fotbalovém oddílu 

skutečně daří. Měl jsem možnost hovořit s 

panem starostou Ovečkou v přítomnosti 

předsedy našeho TJ Sokol Kolovraty pana ing. 

Habarta a jsem upřímně rád, že panovala v 

krátké diskusi upřímná shoda o tom, co netrápí 

jen nás fotbalisty, ale i jiné zájmové a sportovní 

kluby. Je to například plocha s umělým 

povrchem. Dnes tyto plochy vyrůstají po celé 

Praze, jako houby po dešti.  

Jsme si vědomi, že je velmi nákladné chtít 

celou hrací plochu tzv. velkého hřiště. Jak jsme 

se dozvěděli, připravuje se úsilím všech plocha s 

umělým povrchem tzv. na polovinu délky a šířky 

celého hřiště. To zajistí dostačující podmínky 

pro trénink našeho oddílu a zajisté i jiných 

sportovních klubů v Kolovratech. Vzhledem k 

tomu, že obě přípravky, tj. starší a mladší, hrají 

na polovině plochy hřiště, můžou naši nejmenší 

fotbalisté sehrát svá mistrovská a přátelská 

utkání rovněž na ploše s umělým povrchem, a 

výbor tak může využít travnaté hřiště pro 

výhodnější časy na trénink dospělých, dorostu a 

žákovského mužstva. Nebo i jako komerční 

činnost pro zájmové sdružení za účelem 

rekreačního fotbalu. 

Myslím, že jsem 

tímto to podstatné ze 

svého pohledu uvedl, 

a to jak z hlediska po-

zitivní činnosti všech 

nadšenců fotbalu v 

Kolovratech, tak i to, 

co je nejen naším 

přáním. 

Co si přát na 

závěr? Získat dobré 

sponzory a nějaké ty 

finanční prostředky 

na opravu střechy a 

dobudování tribuny. 

Věřím, že se nám i toto podaří.  
 

2) Jak se podílí TJ Sokol na organizování vol-

ného času dětí školního a předškolního věku? 
 

Pokud budu hodnotit stav po 1. 5. 2004, je 

to velmi jednoduché. Již několikrát jsem zmínil 

při různých příležitostech, že díky příznivé 

„konstelaci“ se sešlo skutečně několik nadšenců, 

kteří našli pochopení u výboru TJ Sokol 

Kolovraty, a vznikl nesmělý projekt postupného 

budování Střediska mládeže se zaměřením na 

mládež předškolního a školního věku. 

V tomto případě je potřebné jmenovat „ony“ 

nadšence, ne podle zásluh o vznik Střediska 

mládeže, ale spíše dle toho, jak šel sled času do 

současné doby, kdy jsme úspěšně zakončili 
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podzimní část soutěžního ročníku 2004/2005. Je 

to výbor TJ Sokol Kolovraty, ředitel ZŠ pan 

Bednář, a v neposlední řadě členové vedení 

Střediska mládeže, pánové Pavel Kabeláč, 

Vlastimil Novotný a Milan Zolich. Je pozitivní, 

že na naši výzvu o pomoc reagují další občané 

Kolovrat, kteří se snaží, dle svého volného času, 

vypomáhat jako asistenti trenéra u starší 

přípravky. 

Otázka zněla, jak se podílí TJ Sokol 

Kolovraty na organizování volného času dětí 

předškolního a školního věku. 

Založením Střediska mládeže není myšleno 

jen na přítomnost, ale i na budoucnost se 

zaměřením i na oslavu 80. výročí založení 

fotbalu u nás, v roce 2006. 

Jsme na začátku delší cesty práce s mládeží, 

která si klade za cíl vychovat, při nejmenším, 

dobrou základnu hráčů pro dorostenecká 

mužstva a pro mužstva mužů s možností hrát i 

třeba v I. třídě Pražského fotbalového svazu. 

Není to malý cíl, je však za několik let reálný, a 

to si zajisté přeje každý příznivec fotbalu v 

Kolovratech. 

  

3) Zhodnoťte prosím činnost Střediska mládeže v 

podzimní části soutěže. 
 

Středisko mládeže pracuje velmi krátce. 

Pomineme-li prázdninové měsíce červenec a 

srpen 2004, je to necelých pět měsíců. 

Ptáte se, co se Středisku mládeže podařilo a 

jak svoji činnost hodnotí po uplynutí podzimní 

části soutěžního ročníku 2004/2005. Zrušili jsme 

nesmyslnost hry mladších žáků se základnou 

hráčů, kteří byli registrováni v široké škále od 

15letých až po hráče věkově zařazené do mladší 

přípravky. 

Byli jsme si vědomi, že tento trend byl 

nesprávný. Vycházel však z možností, které 

skýtal výběr registrovaných hráčů. Pohodu 

zajisté ze hry neměli hráči, vedení mužstva a ani 

výbor TJ Sokol Kolovraty. 

Naše vize spočívala v tom, pracovat s těmi 

nejmenšími a věřit, že postupem času 

vybudujeme i mužstvo mladších žáků. Ze 

základny 6 hráčů, kteří se hodili pro soutěž 

mladších žáků ve věku 1992/1993, jsme moc 

radosti neměli. 

Bylo rozhodnuto zahájit nábor s tím, že 

jsme se obrátili na vedení ZŠ. Zdařilo se a dnes v 

kategorii starší přípravky hrají i hráči ročníku 

1996 a jeden hráč ročníku 1997. Tato kategorie 

je vypsaná pro hráče ročníku 1994/1995. 

Za pochodu se tak rodí téměř na 100 % 

mužstvo mladší a starší přípravky pro soutěžní 

ročník 2005/2006. Zda bude vytvořeno i 

mužstvo mladších žáků, je i na rodičích. Pokud 

jsme Vás, sice za tak krátkou dobu, oslovili, 

přijďte nám pomoci jako trenéři či asistenti 

trenérů nebo vedoucích mužstev. Přesvědčte své 

děti ve školním věku. Není nikdy pozdě s 

fotbalem začít, a to kdekoliv a na jakékoliv 

úrovni. 

V tak krátkém čase není, proč se chlubit. 

Není to ani na místě. Je pravdou, že máme 

fantastické rodiče, a co více i fantastické 

prarodiče, kteří pravidelně přivádějí i ty 

nejmenší do školičky fotbalu – MINI kroužku, 

kde si doslovně hrajeme na fotbal s dětmi 

předškolního věku. 

Právě pro ty nejmenší potřebujeme asistenty 

trenérů, abychom se jim mohli více věnovat v 

samostatné činnosti. Pomozte nám. 

Specializací v naší práci je i výchova 

brankařů. To není opravdu jednoduché a i pro 

tuto činnost hledáme někoho, kdo by se našim 

brankařům od mladší přípravky po mladší žáky 

chtěl věnovat. 

Co závěrem? Podzimní část soutěžního 

ročníku 2004/2005 pro nás skončila nad 

očekávání. Mohlo to být i lepší, třeba s mužstvy 

Hloubětína a Tempa. Je pravdou, že jsme 

přivezli bod za remízu z ČAFC B 1:1 a 

nemusíme se stydět ani za prohru na hřišti 

soupeře 1:0 OPTIMUM sport B, který suverénně 

vede tabulku naší soutěže II. třídy skupiny D. 

Naše mužstvo je na pěkném 5. místě s 12 body. 

Jsem si jist, že jsme navázali na tradici při 

hodnocení práce našich hráčů. Inovací našeho 

vyhodnocení bylo udělení tzv. zlatých karet 

nejlepším hráčům v každé kategorii. 

Zlaté karty mohou hráči získat především za 

docházku na trénink a utkání. Dále vždy první tři 

hráči v soutěži vstřelených branek – přihrávek a 

hodnocením aktivity tří nejlepších hráčů při 

utkáních ve sledovaném období.  

Diplomy a věcné ceny byly předány těm 

nejlepším. Dostalo se na všechny přítomné 

hráče. O tom, že je ocenění těch nejmladších 

hráčů bráno s plnou vážností, svědčí i to, že 

vedení TJ Sokol Kolovraty, Středisko mládeže a 

maminky připravily pohoštění pro všechny 

účastníky fotbalového utkání. 
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Nyní se připravujeme v tělocvičně, a to 

mladší přípravka a MINI kroužek v pátek od 

16.30 do 18.00 hodin. Brankaři pak trénují 

samostatně jen 30 minut v pátek od 16.00 do 

16.30 hod. 

Starší přípravka a hráči ročníku 1993 se 

připravují rovněž v tělocvičně, ale v sobotu od 

16.00 do 18.00 hodin. 

Připravili jsme rovněž účast obou mužstev 

mladší i starší přípravky na halových turnajích v 

Říčanech a v Dobřichovicích (turnaje v 

Dobřichovicích organizuje TJ Braník).  

 

4) V roce 2006 oslaví kolovratský fotbal 80. 

výročí od svého založení. Co připravuje TJ 

Sokol Kolovraty a Středisko mládeže při této 

příležitosti? 
 

Je velmi obtížné se dnes vyjádřit k tomu, co 

TJ Sokol Kolovraty připraví na rok 2006, který 

je rokem 80. výročí založení fotbalového klubu v 

Kolovratech. 

Sám za sebe si myslím, že by bylo důstojné 

vzpomenout na všechny ty, kteří se o vznik 

fotbalu v Kolovratech zasloužili. Zajisté bude 

pamatováno i na ocenění těch funkcionářů, 

dobrovolníků a hráčů, kteří se nejvíce podíleli na 

zvelebování našeho stánku fotbalu a kteří se 

podílejí i v rámci celé obce Kolovraty. 

Za Středisko mládeže si přejeme, aby 

mládežnický fotbal zapustil mnohem hlubší 

kořeny, a to jak u školní mládeže, tak i mezi 

mladými chlapci dorosteneckého věku. Bylo by 

pěkné, kdyby v roce 2006 hrála mužstva mladší 

přípravky, starší přípravky a mladších žáků. 

Kdyby se podařilo zajistit dostatečný počet 

hráčů dorosteneckého věku a přihlásit do soutěže 

Pražského fotbalového svazu i jedno mužstvo 

dorostu. Co více si přát! 

Mužstvům mužů bychom rádi přáli postup 

do vyšších soutěží. 

Stálé vylepšování hráčského zázemí, oprava 

střechy včetně fasády, osvětlení větší části hrací 

plochy a v neposlední řadě vybudování hřiště s 

umělým travnatým povrchem, je přáním 

mnohých funkcionářů, ale i hráčů. Nezáleží to 

jen na nich. Je to otázka finančních prostředků. 

Věříme, že se většina přání stane realizovanou 

skutečností. 

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 

úspěchů a potěšení z práce s dětmi. 

 

Tomáš Bezouška

 

 

Žijí mezi námi – Marie Rottrová 

Zpěvačka Marie Rottrová pochází z Ostravy, spolupracovala s Ostravským rozhlasem a vystupovala 

se skupinou Flamingo (Plameňáci). Od osmdesátých let působí jako sólistka, vystupovala v řadě recitálů a 

televizních pořadů. Do srdcí svých posluchačů se zapsala hity jako Kůň bílý, Markétka, Řeka lásky, Lásko 

či Lásko voníš deštěm. Mezi dvorní textaře „české lady soul“ patří Jiřina Fikejzová, Jaroslav Wykrent, 

Zdeněk Vřešťál a Jaromír Nohavica. 

„Psát pro Marii Rottrovou je potěšení pro každého autora – a pro autorku spíš. Písním, kterých se 

ujme, čas jako by nemohl ublížit, to je vzácnost v prudce proměnlivé, pomíjivé oblasti populární hudby. I k 

ženě jako takové se k ní čas chová jako gentleman, chrání její přirozenou krásu už po řadu jejích 

namáhavých sezón na koncertních pódiích a v nahrávacích studiích. Marie má ten zvláštní dar, že když 

zpívá, má každý z posluchačů pocit, že zpívá jen pro něho. Přitom, jak vím, se nikdy nepodbízela lacinou 

vyzývavostí. Působí skrytým ohněm. Už na startu své úspěšné kariéry to nebyla žádná ins tantní hvězdička, 

a tak se z ní časem stala stálice. Osobnost, oblíbená a uznávaná bez věkových bariér. Písně různých barev, 

rytmů a citových nábojů zvládá s dokonalým cítěním, bezchybnou intonací a dikcí. Slova v jejím podání 

jako kdyby znamenala víc, než říkají.“ 

Jiřina Fikejzová 

 

1. Paní Marie, jaké jsou Vaše pocity s přicháze-

jícím koncem roku? Jak hodnotíte letošní rok? 

Nemám moc ráda konce, tudíž ani ne konec 

roku, je to možná způsobeno z velké části tím, že 

listopad a prosinec jsou pochmurné měsíce a já 

jako ranní člověk nemám ráda ty dlouhé večery a 

černá rána. Ke konci roku je však i několik 

světlých bodů, a to je v listopadu „trojoslava“ v 

naší rodině. Nejprve má můj syn Martin svátek, 

druhý syn Vítek a já máme narozeniny. Navíc je 
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v Kolovratech posvícení, což je další důvod k 

oslavě a potom se rychle přeneseme k Mikuláši a 

Vánocům. Každý rok přináší klady a zápory. 

Začátek letošního roku jsem prožila u lékařů, 

takže start nebyl dobrý, mám však za sebou 

jakousi generálku,  naštěstí jsem zdravá. Léto 

jsem trávila povětšinou doma a hodně odpo-

čívala. 
 

2. Které Vaše Vánoce byly nejkrásnější? 

Nemám jediné nejkrásnější, celé dětství 

jsem si užívala krásné Vánoce, které byly hodně 

duchovně zaměřeny. Adventní čas a Vánoce 

jsme prožívali v kostele. Můj tatínek byl 

varhaníkem a já se účastnila nacvičování 

kostelního sboru, který tatínek vedl. Moc ráda 

jsem tam pobývala a brzy jsem uměla všechny 

skladby nazpaměť. S bratrem jsme se vždycky 

těšili na dárky, Vánoce byly sice skromnější, ale 

zanechaly v nás velmi krásné vzpomínky. 
 

3. Co Vás čeká v předvánočním období? 

Zařekla jsem se, že se letos budu více šetřit 

a nebudu moc zpívat, nicméně jen v prosinci mě 

čeká 13 koncertů. V předvánočním období je 

vždy veliká poptávka a mně se v tento krásný 

čas nechce říkat ne. Lidi jsou milí a nesmírně si 

toho vážím. A tak jsem opět vyhověla ve velké 

míře pořadatelům. Během koncertních vystou-

pení navštívím například Brno, Prahu, Ostravu či 

Říčany. 
 

4. Jaký dárek dostane Váš pejsek Dusty k 

Vánocům? 

Dusty dostane pod stromeček vždy nějakou 

hračku a samozřejmě i něco dobrého na zub. 

Vánoce jsou pro ni také obdobím spousty pachů 

a chutí, neboť mi věrně asistuje v kuchyni při 

pečení  a vaření. A je vždy pro mě těžké jejímu 

žebrání o pochoutky nevyhovět. 
 

5. Co nesmí chybět na Vašem vánočním stole? 

Připravujete nějakou zvláštní pochoutku? 

Na mém vánočním stole nesmí chybět dobrá 

rybí polévka, kterou máme všichni rádi a jíme ji 

dva až tři dny. Samozřejmostí je také 

bramborový salát se 

smaženým kaprem a cukro-

ví. Každý rok také připra-

vuji předkrmek, loni jsem 

přichystala krevety, letos 

chystám kapra na modro v 

aspiku, kterého mě naučila 

teta.  
 

6. Která hudba Vás 

nejvíce oslovuje? Jaké Vaše 

písně máte nejraději? 

Vlastně se dá říci, že 

jsem prošla všemi hudeb-

ními žánry. Od dětství mě 

učili zpívat árie z oper, také 

jsem chodila zpívat k tatín-

kovi do souboru. Mám ráda 

hudbu nabitou energií s 

emotivním nábojem, líbí se 

mi každá dobrá hudba. 

Zaujala mě duchovní hud-

ba, dixieland, swing, soul… 
 

7. Jste častá 

návštěvnice kolovratské 

knihovny, jaká je Vaše 

nejoblíbenější čet-ba? 

Mám ráda řadu lite-

rárních žánrů, které střídám 

podle nálady. S chutí si 

přečtu knihy o historii, 

archeologii či literaturu z 
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oblasti psycho-logie, teologie a 

filozofie. Když mám koncerty 

a hodně práce, sahám více 

k oddecho-vější četbě, mám 

ráda detek-tivky. K některým 

knihám se i vracím, doma mám 

svůj zlatý knižní fond. 
 

8. Sledovala jste dění kolem 

Superstar? Kdo byl Vaším 

favoritem a co říkáte těmto 

soutěžím? 

Pokud jsem byla zrovna 

doma, tak jsem se na Superstar 

dívala a těšila jsem se na ni. I 

já jsem začínala v podobné 

soutěži s názvem „Hledáme 

talenty“. Postupovala jsem do 

dalších kol, podobně jako v Superstar, a ve 

finálovém kole jsem skončila na čtvrtém místě. 

Neodradilo mě to však, měla jsem velkou chuť 

pokračovat ve zpívání dál. Již brzy po soutěži si 

mě pozval ke spolupráci Československý 

rozhlas. Děvčata, která skončila na prvních třech 

místech, ve zpívání už nepokračovala. Proto 

pokud něco nedopadne vždy podle vašich 

představ, neházejte nikdy flintu do žita a snažte 

se dál pokračovat. 

V soutěži Superstar jsem držela palce Anetě 

Langerové, je to velmi talentovaná slečna, a 

pokud bude pracovat se správnými lidmi, čeká ji 

budoucnost. A je příjemné, že je to holka od 

vedle.  
 

9. Vaši oba synové se také úspěšně pohybují v 

hudební sféře, a co vnuci, inklinují také k 

hudbě? 

Kluci mají řadu zájmů, od nejútlejšího věku 

jsou zahlceni velkým množstvím informací. 

Starší Maxík má muziku velmi rád a chodí do 

pěveckého sboru, Bruníkovi se zatím do sboru 

moc nechce. Zato Bruník hrozně rád čte, bude to 

jistě velký čtenář, a to především díky mamince, 

která si s nimi stále čte. 
 

10. Narodila jste se a část života jste strávila v 

moravskoslezské metropoli, vracíte se tam 

ráda? 

Ostravu mám moc ráda, mám k ní hluboký 

vztah, dnes tam však jezdím jen na koncerty, za 

bratrem či přáteli. Dnes bydlím tady a jsem tu 

doma. Svět se dnes zmenšil, není proto problém 

být za chvíli kdekoliv. 
 

11. Jaké zájmy máte kromě hudby? 

Velmi se zajímám o architek-

turu, přetváření a budování interiéru. 

Pravidelně si kupuji časopisy o 

bydlení, mou velkou zálibou je také 

čtení a vaření. Miluji zvířata, ráda 

chodím do přírody a v jarních a 

podzimních měsících se věnuji 

zahrádce. 
 

12.  Jaké máte plány do 

budoucna? 

V loňském roce mi vyšlo CD 

„Všechno nejlepší“, na kterém je 

výběr nejkrásnějších písniček. V 

letošním roce na podzim vyšlo 

album starých duetů, na kterém 

posluchači najdou písně například s 

Karlem Gottem, Pavlem Bobkem, Josefem 

Dvořákem či Bolkem Polívkou. Také již dva 

roky připravuji novinkové album. Ač si nikdy 

nedávám na Nový rok předsevzetí,  letos si ho 

určitě dám - od ledna již začnu natáčet, aby 

album vyšlo v říjnu příštího roku. Ráda bych 

udělala svým příznivcům radost. Na albu budou 

dvě krásné písničky od Blaira Packhama, 

kamaráda mého syna. Z dalších autorů textů 

můžu zmínit například Zdeňka Rytíře, Zdeňka 

Vřešťála či Zuzanu Navarovou. 
 

13. Jak se Vám žije v Kolovratech, co Vám zde 

chybí a co Vás nejvíce trápí? 

Kolovraty jsem si hned od začátku 

zamilovala. Trochu mi vadilo, že tu není les, až 

na Prknovku, která by se však mohla lépe 

upravit a osadit lavičkami na odpočinek. Stále 

však narůstá počet procházkových tras, z nichž 

jednou budou nádherné aleje s dostatkem stínu. 

Každý, kdo Kolovraty navštíví, je jimi nadšen a 

já se každému naší obcí ráda chlubím. I 

společenský život začíná v Kolovratech pomalu 

klíčit. V naší městské části mi nechybí nic, je to 

dokonalá obec, už i děti se mají kde koupat. 

Kdyby každá obec vzkvétala jak Kolovraty, bylo 

by to bezvadné.  
 

Novinkové CD Marie Rottrové „Jen ty a já“ s 

19 duety je také k zakoupení v kolovratské 

prodejně „U Chadů“. Určitě s ním uděláte radost 

pod vánočním stromkem.  

Paní Marie, děkujeme za příjemné povídání a 

přejeme pohodové Vánoce a vše nejlepší do 

příštího roku. 

Eva Černohorská 

Tomáš Bezouška 
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Naši jubilanti 
 

Ve prvním čtvrtletí roku 2005 oslaví 

významná životní jubilea tito naši 

spoluobčané: 
 
 

 

 

70 let 

Jarmila Dvořáková 

Jiří Khol 

Josef Pilát 

Stanislav Sklenička 

Jaroslav Kratochvíl 

Bohumila Vitišová 

 

75 let 

Stanislava Almerová 

Libuše Vilasová 

Věra Štekrová 

Karel Hrdlička 

 

80 let 

Václav Vokál 

Emil Ičinský  

Václav Rathouský 

Josef Hromada 

 

85 let 

Růžena Zipsová 

Václav Hofman  

 

91 let 

Františka Škorpilová  

 

93 let 

Jaroslav Komárek  

Milada Černochová 

 

Všem oslavencům ještě jednou 

gratulujeme a přejeme hodně zdraví. 

 

 

Dodatečně blahopřejeme  

paní  Marii Sedláčkové z Lipan,  

která 6. října 2004 oslavila  

85. narozeniny a její jméno nebylo 

uvedeno mezi jubilanty v 3. čísle 

Kolovratského zpravodaje.  

Je to moje osobní chyba  

a moc se jí za to ještě jednou  

touto cestou omlouvám.  
 

Helena Heřmanová   

Klub důchodců na sklonku 

roku 

Dne 21. září pořádal Klub důchodců podzimní 

zájezd po jihočeských městech Písek, Protivín, Vodňany s 

prohlídkou renesančního zámku Kratochvíle. Poté jsme si 

prohlédli mariánské poutní místo Lomec na Strakonicku. 

Zájezd se všem účastníkům moc líbil. 

Dne 13. října 2004 navštívil naši schůzku pan 

Tomáš Bezouška a promítal nám dataprojektorem 

fotografie z různých našich akcí. Členové klubu si mohli 

fotografie objednávat. Děkujeme Tomášovi a vedení 

kolovratského Infocentra. Druhou listopadovou sobotu se 

ve spolupráci s Úřadem městské části Praha - Kolovraty 

uskutečnila tradiční Posvícenská zábava. K tanci a 

poslechu hrála „Malá muzika z Pelhřimova“. Letos přijela 

na pozvání předsedkyně klubu pí Žemličkové i skupina 

seniorů z Klubu důchodců z Horních Měcholup. 

Pořadatelé děkují všem hostům za hojnou účast a milou 

atmosféru. Dne 20. listopadu vystupoval pěvecký sbor 

„JazzBáby“ v Brně a našemu klubu byla nabídnuta volná 

místa v autobuse. Několik členek kolovratského Klubu 

důchodců tak mohlo navštívit největší moravskou 

metropoli a vyzkoušet si svou zdatnost výšlapem na hrad 

Špilberk. Klub důchodců přeje všem občanům krásné 

vánoční svátky, pohodu a radost a do nového roku hlavně 

dobré zdraví. 

Oldřiška Sládková 

Klub důchodců 

 

 

JAZZBÁBY v Brně 

V sobotu 20. listopadu 2004 pořádal Dětský 

folklorní soubor HANÁČEK slavnostní koncert u 

příležitosti 35. výročí svého založení. Zakladatel souboru 

Hanáček pan František Veselka pozval jako čestné hosty i 

kolovratské JAZZBÁBY, a to jako překvapení pro 

účastníky koncertu. V plně obsazeném sále nechyběli i 

velice významní hosté ze společenského i politického 

života města Brna. Již při vstupu do sálu nás přivítaly 

krojované dívky výbornými domácími moravskými 

koláčky. Když se sál zaplnil diváky, konferenciérka 

zahájila slavnostní odpoledne, přivítala vážené hosty a 

následoval program plný zpěvu, krojovaných tanců a 

říkanek v hanáckém nářečí. Museli jsme se pořádně 

soustředit, abychom některým krajovým výrazům vůbec 

porozuměli. JAZZBÁBY vystoupily ve druhé polovině 

koncertu. Byla na nich sice znát únava a tréma, ale při 

odchodu ze sálu mě oslovovali diváci a zvlášť děkovali, 

že se jim naše představení také velmi líbilo. 
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Jelikož jsme z Prahy vyjížděli 

již ráno, v první části výjezdového 

programu byla návštěva Penzionu – 

domova pro seniory v Okružní ulici 

Brno – Lesná. Zde nás přivítala 

ředitelka, paní PhDr. Olga Grena-

rová. Pověděla nám o vzniku pen-

zionu, životě a aktivitách zdejších 

seniorů, promítla film o penzionu 

na videu. Potom jsme si mohli pro-

hlédnout penzion, abychom si udě-

lali přesnější představu. Mohli jsme 

nahlédnout do jednoho bytu, pro-

hlédli jsme si místnosti pro reha-

bilitace i s masážní vanou na perlič-

kové koupele, tělocvičnu vybave-

nou rehabilitačními a cvičebními 

pomůckami, místnost sester, ná-

vštěvní místnost, kadeřnictví, pedi-

kúru, místnost pro ruční práce, kde 

právě měli výrobky z keramiky, a 

také keramickou pec, ve které si 

senioři svoje výrobky rovnou i 

vypalovali. Po dobrém obědě JAZZBÁBY uspo-

řádaly vystoupení pro obyvatele a zaměstnance 

zdejšího penzionu. Toto vystoupení mělo velký 

úspěch. Na závěr jsme paní ředitelce poděkovali, 

předali jí kytici květů a vyslovili pozvání, aby se k 

nám do Kolovrat přijeli také podívat. 

Vzhledem k tomu, že dopravu nám 

zajišťoval pan Hofman a v autobuse byla volná 

místa, za aktivní pomoci pana Tomáše Bezoušky 

jsme uspořádali výlet s názvem Město Brno a jeho 

památky. Po příjezdu na brněnský Úvoz jsme 

odešli pěší procházkou na náměstí Svobody, které 

leží v centru Brna. Zde byl tříhodinový rozchod na 

individuální prohlídku města a nákupy. Po 

chutném obědě jsme se vypravili zdolávat 

špilberský kopec. S plnými žaludky to byl trochu 

problém, ale po výstupu na hradní nádvoří nám 

byl odměnou nádherný výhled na celou 

jihomoravskou metropoli s dominantním chrámem 

svatého Petra a Pavla. Po krátkém odpočinku a 

opětovném nabrání sil jsme sestoupili do 

špilberských kasemat – vězeňských kobek, které 

nechal zřídit císař Josef II. pro nejtěžší zločince. 

K vidění byly nejen mučící a žalářnické nástroje, 

ale například i zařízení vězeňské kuchyně či 

vězeňské samotky. Po prohlídce nejtvrdšího žaláře 

jsme se z pochmurných míst vydali do přízemí 

hradu, kde jsme zhlédli výstavu Špilberk od hradu 

k pevnosti. Jednou z největších špilberských rarit 

je studna, která byla vykopána až do hloubky 111 

metrů. Při průzkumu této studny na začátku 

devadesátých let zde byla nalezena řada 

zajímavých předmětů, mimo jiné i kosterní 

pozůstatky člověka. S přibývajícím večerem se 

naše skupina vypravila trolejbusem do brněnských 

Žabovřesk na vystoupení našich „Jazzbáb“. 

Večer jsme se všichni vraceli domů sice 

unaveni, ale plni dojmů z náročného dne. Věříme, 

že budeme moci přivítat u nás v Kolovratech jak 

obyvatele Penzionu spolu s paní ředitelkou 

Grenarovou, tak i členy folklorního souboru 

Hanáček v čele s panem Veselkou, aby mohli 

potěšit svými vystoupeními i Vás. 

Danuše Štaflová a Tomáš Bezouška 

 

 

Píšete nám… 
 

Náš Dům s pečovatelskou službou 

Dům s pečovatelskou službou v Kolovratech je nejen nový a pěkný, ale má pro své obyvatelé pěkné programy. 

Starají se o něj všechny jeho pečovatelky v čele s paní vedoucí Danuší Štaflovou. Líbí se mi například cvičení seniorů, 

které vede paní Štaflová či pěvecký sbor „JazzBáby“ pod vedením pana profesora Vondrovice. 

DPS Kolovraty připravuje řadu dalších akcí, které opět potěší obyvatele tohoto domu. 

Zdraví Daniela Stárková 
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17. listopad na Karlštejně 

Jako jednu z posledních akcí v tomto roce 

mohl klub Kolovraty uspořádat výlet na Karlštejn 

díky Magistrátu hl. m. Prahy, který poskytl grant 

na úhradu dopravy. Zváni byli nejen výherci ve 

sběru, ale všechny děti s rodiči. I přes prognózu 

nepříznivého počasí jsme se sešli, jako již 

tradičně, „U Boudů“ v hojném počtu. Zde na nás 

čekal autobus s řidičem Jardou. Ten nás odvezl na 

Karlštejn a po celou dobu byl oporou nejen nám, 

ale i Mgr. Bednářovi, který se vydal s námi 

maminkami a dětmi na hrad. K prohlídce hradu 

neodlučně patří průvodce, kterého jsme si pro 

jistotu vezli už od nás z Kolovrat. Byla to naše 

oblíbená Danuška, kterou děti znají z akce Noc s 

Andersenem. Svým pohádkovým výkladem 

dokázala upoutat pozornost i těch nejmenších 

raubířů, kteří s otevřenou pusou hltali každé její 

slovo. Myslím, že nyní i dítě z I. třídy ví, kolik 

měl český král a římský císař Karel IV. manželek, 

že tento gotický hrad Karlštejn byl založen v roce 

1348 a sloužil jako místo pro uložení královských 

pokladů, především sbírek svatých relikvií a 

říšských korunovačních klenotů. Stavebně byl pak 

dokončen v roce 1365. 

Tento výlet se opravdu vydařil, mohu pět 

jen chválu, nejen na zúčastněné děti, ale na 

organizovanost celého výletu. Završením celého 

dne byla návštěva muzea betlémů, které se 

nachází v podhradí Karlštejna. K vidění zde bylo 

na 50 betlémů a předmětů, které úzce souvisejí s 

betlémskou tematikou. Při prohlídce na nás dýchla 

vánoční atmosféra, a to díky betlémům 

vyrobeným z perníku, jejichž nezaměnitelná vůně 

se linula po celém muzeu. Do autobusu nás pak 

vyprovodil deštík, ale bylo vidět, že nikomu 

náladu ani dojem nezkazil. Byl to prostě super 

den, „ten 17.listopad“. 

Kocumová Línková Renáta 

předsedkyně Klubu 

 

 

 

Primární protidrogová prevence na naší škole 

V loňském roce jsme jako škola vypracovali 

projekt a požádali o grant, čili o finanční dotaci z 

rozpočtu hl. m. Prahy určenou na primární 

protidrogovou prevenci. Jako jedna z mála škol 

jsme uspěli a získali jsme od Prahy 55.000,- Kč na 

zajištění primární protidrogové prevence. 

Jedná se o projekt komplexního 

protidrogového programu, který je zaměřený nejen 

na děti, ale i na pedagogy a rodiče, který obsáhne 

všechny třídy, bude probíhat nejen ve vyučování, 

ale i mimo něj. 

 Celý program byl zahájen již v červnu, 

kdy ve všech třídách proběhla úvodní část ve 

spolupráci s preventivně informační skupinou 

Policie ČR. V září jsme pak pokračovali 

dvoudenním školením všech pedagogů. Toto 

školení bylo zaměřeno na formy zařazení prevence 

přímo do vyučování, jak vytvořit zdravé ovzduší 

ve třídě a jak podporovat zdravé vztahy mezi 

dětmi, důvěru mezi žákem a učitelem, a tím 

pomoci nejen k prevenci, ale i ke včasnému 

odhalení výskytu sociálně patologických jevů ve 

třídě. Všechny učitele čeká ještě víkendové 

školení koncem listopadu. 

 

 Ve všech třídách probíhají od září 

následující preventivní projekty: 

1. třídy: „Existují látky, které nám škodí“ – 

program vedený přímo učitelem + program 

vedený Institutem Filia (zdraví, hygiena, 

výživa, pohyb, alkohol, cigarety, drogy) 

2. třídy: „Gamblerství, co je ještě hra a co 

závislost.“ – program vedený přímo učitelem 

 „Ajaxův zápisník“ – celoroční program Policie 

ČR ve spolupráci s učitelem a rodičem 

3. třída: „Cigarety nám škodí.“ – program vedený 

přímo učitelem  

 sdružení „Život bez závislostí“ – besedy ve 

třídě 

4. třída: „Kdo je alkoholik?“ – program vedený 

přímo učitelem  

 sdružení „Život bez závislostí“ besedy ve třídě 

5. třída: „Drogy se učíme odmítat.“ – program 

vedený přímo učitelem 

 sdružení „Život bez závislostí“ – program 

zaměřený na přechod dětí na jinou školu, na 

možné nástrahy a problémy s tímto přechodem 

spojené  
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Kromě těchto aktivit jsme navázali 

spolupráci se Střední zdravotnickou školou, která 

nám velmi zábavnou formou zajišťuje ve třídách 

povídání na témata: zdraví a naše zoubky, zdravá 

výživa, první pomoc, naše tělo – co mu škodí a co 

prospívá… 

Velmi pro děti příjemným 

zpestřením a doplňkem celého 

programu je společná školní hra, 

která podporuje u dětí hlavně dobré 

chování, kamarádství, píli a zájem 

o věci kolem a o učení – ale o to 

víc je přidáno na bedra učitelů. 

Celý program by nemohl 

probíhat bez vstřícnosti a 

pochopení celého pedagogického 

sboru, kterému touto formou také 

děkuji. Je to samozřejmě práce 

navíc, což zase není tak úplně 

samozřejmé na každé škole. Tímto 

se obracím i na rodiče, povídejte si 

doma s dětmi o těchto tématech, 

povídají si rády a zajímá je to. 

Pokud bude zájem, v příštím roce 

bychom rádi zajistili odborné 

besedy i pro rodiče a dospělou 

veřejnost. 

 Snad se nám povedlo 

nastartovat něco, co má smysl a přinese pozitivní 

výsledky. Problémů je kolem nás stále více a čím 

dříve s prevencí všichni společně u dětí začneme, 

tím spíše se nám to všem vrátí. 

 Jana Šlajerová 

 

 

Pojďme až do Betléma 

„Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam…“  

[Lukáš 2,15-16] 
 

Tak se rozhodli pastýři, když dostali od 

andělů zprávu, že se na rodil ten, který umožní 

světu žít v míru a radosti. 

Rozhodneme-li se také jít až do Betléma, 

nemusíme putovat či cestovat na Blízký východ, 

do Izraele. Stačí nám, když otevřeme Bibli a 

čteme v ní; když vstoupíme do společenství té či 

oné církve, která se hlásí k Ježíši Kristu, 

narozenému v Betlémě, jako k tomu, který nabízí 

lidem řešení pro všechny jejich spory; když 

spojíme svůj život, svoje zájmy a schopnosti s 

určitým církevním sborem či s farností, abychom 

se podíleli na úkolech, které jim Ježíš Kristus 

svěřil. 

Ta cesta do Betléma v Izraeli by byla možná 

jednodušší. Mnozí by ji prožili jako jednorázovou 

akci, za niž by nesla odpovědnost nějaká cestovní 

kancelář. Oni by si pak nad různými dokumenty 

ze svého výletu vzdychli: „To byla nádhera, ale 

všude dobře, doma nejlépe!“ 

Není snadné přijmout poselství, na němž 

jsou založeny křesťanské Vánoce: „Narodil se 

vám dnes Spasitel, Kristus Pán, v městě 

Davidově!“ Vždyť svět nemá jednoznačně kladné 

zkušenosti s tím, že by křesťanská církev, 

rozdělená do jednotlivých proudů, zřetelně 

přijímala Ježíšovo učení a životní dílo. Jak mohou 

křesťané chtít, aby se smiřovaly jednotlivé národy, 

když se vedly války také ve jménu Kristově! 

Umíme my, křesťané, brát doopravdy Ježíšovo 

slovo, např.: „Milujte své nepřátele a modlete se 

za ty, kdo vás pronásledují“ [Matouš 5,44]? 

Apoštol Pavel vyzývá [Kolosským 3,13]: 

„Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo 

něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, 

odpouštějte i vy!“ Umíte to již ve své rodině? 
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Především my, křesťané, neseme 

odpovědnost za to, že ubývá těch, kteří se hlásí k 

církvi, jež vyznává Ježíše Krista jako toho, který 

má moc zachránit svět! Nesvalujme na druhé, že 

se na přední místo našeho 

snažení a zájmu dostávají 

hodnoty, které nedokáží natrvalo 

zajistit pokojné a láskyplné 

vztahy mezi lidmi. Nejsme i my 

posedlí touhou po tom, aby nám 

nic nechybělo, pokud jde o 

hmotné věci, a nezapomínáme na 

skutečnost, že vše je dočasné a 

nic si s sebou na onen svět 

nevezmeme, že z nás nezbude 

nic než prach a popel? 

Jediné pravé řešení je jít 

„AŽ DO BETLÉMA“: Přijmout 

vánoční poselství o narození Spasitele; otevřít 

svou mysl a své srdce Kristovu slovu a slovu těch, 

kteří o svých zkušenostech s ním vydali svědectví 

v Bibli. Mnozí z nich, dříve než se rozhodli také 

„jít až do Betléma“, si byli jisti, že pravda je na 

jejich straně, že se dívají na život správně, i když 

za sebou nechávali mnohdy spoušť. Také apoštol 

Pavel, jeden z největších Kristových svědků, si 

myslel, že nemá důvod „jít až do Betléma“. A jak 

se divil, když si ho Ježíš vybral! Přišel sám za 

Pavlem, když ten šel do Damašku, aby tam 

likvidoval ty, kteří již v Ježíše jako Spasitele 

uvěřili.  

Jít „až do Betléma“ musí nejprve každý 

osobně, nemůže se dát nikým zastoupit, ani 

církevními představiteli. Sám za sebe musím 

otevřít svůj život světlu, které nejprve odhalí to, 

co nazýváme hříchem: dělám to, co mi vyhovuje, 

chutná, co mne uspokojuje, aniž si uvědomuji, že 

tím mnohdy škodím sobě a hlavně těm druhým. 

Teprve potom, když se rozhodnu skoncovat s tím, 

co je v rozporu s obětavou láskou, může být moje 

jednání přínosem pro druhé – jak pro společenství 

církve, tak také pro ostatní, jimž 

máme, sjednoceni vírou, ukazovat, 

že jít „až do Betléma“, opravdu se 

otevřít Ježíši Kristu, přináší radost 

a pokoj.  

Je však třeba si pospíšit, 

jako tehdy spěchali pastýři k 

jesličkám v Betlémě. Žádný z nás 

neví, kolik má času na to, aby 

dorazil až tam, kde se setká se 

svým Spasitelem. Je vždy lépe 

přijít dřív a třeba tam muset čekat, 

než přijít pozdě.  

Máme opět jedinečnou 

příležitost, kterou nám nabízejí Vánoce: Načerpat 

novou sílu ze zdroje, který nevysychá. Budeme ji 

potřebovat. To si uvědomujeme denně pod 

množstvím zpráv, které se na nás valí z celého 

světa. Ten je dnes tak malý, díky nejrozmanitější 

technice, která nejen pomáhá, ale také ničí! Víra v 

Spasitele, narozeného v Betlémě, neotupuje naše 

povědomí o všech problémech lidského 

společenství, neotupuje ani naše svědomí, které se 

nemůže vyhnout bolestem světa jednoduchým 

zdůvodněním, že „mne se to netýká“. Naopak! 

Každý, kdo se setkal s vánočním poselstvím, bude 

jednou volán k odpovědnosti za to, jak s ním 

naložil.  

Přeji všem, abychom šli „až do Betléma“, a 

tak prožili nejen radostné Vánoce, plné dárků, ale 

aby každý z nás byl darem, z něhož budou mít 

radost a užitek druzí. 

Jiří Zejfart 

 

 

Přijďte s námi oslavit narození Páně  

a zazpívat si se sousedy koledy  

na Štědrý den o půlnoci v kostele sv. Ondřeje. 

 

Pořad bohoslužeb o Vánocích a na Nový rok: 
 

24. prosince 2004 od 15.00 hod. 
 

24. prosince 2004 od 24.00 hod. – zpívání koled 
 

25. prosince 2004 od 11.15 hod. 
 

26. prosince 2004 od 11.15 hod. 
 

01. ledna 2005 od 11.15 hod.   
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Svátek světel - Chanuka 

Chanuka je jeden z nejvýznamnějších 

židovských svátků. Osmidenní svátek světel 

připomíná znovuzasvěcení Chrámu po vítězném 

povstání Judy Makabejského. Při 

svátku se používá osmiramenný 

svícen (s ještě jednou „pomocnou“ 

svící), tzv. chanukový svícen. Každý 

den svátku se zapaluje vždy další 

svíce – zprava doleva. Celkově je 

pro osm dní Chanuky příznačná 

radostná nálada a velká družnost. 

Doufáme, že stejně jako v letošním 

roce, si budeme každý rok 

připomínat i tento svátek. 

Chanukové zvyky a tradice. 
Kromě již uvedeného zapalování 

chanukie se nám osm dní svátku 

světel pojí se sevivonem (dreidl, 

káča), na kterém jsou napsána čtyři hebrejská 

písmenka - nun, gimel, hej, šin - znamenající větu: 

„nes gadol haja šam“ (zázrak velký byl tam). 

Chanuka má i svá typická jídla - sufganiot 

(koblihy) a levivot (latkes /jidiš/, bramboráky). 

Obě jídla, jak vám maminky potvrdí, vyžadují 

mnoho oleje a olej přeci patří k chanukovému 

příběhu. 

Chanukové písně. Při zapalování 

chanukových svíček, po odříkání příslušného 

požehnání, zpíváme dvě známé písně - Hanerot 

halalu (tyto svíčky) a Maoz cur (mocná skála). 

Chanuka a ženy. Existuje mnoho příběhů 

pojících se k svátku chanuka. Znáte ten o Cháně, 

dceři velekněze, která dala podnět ke vzpouře 

proti utlačovatelům, když odmítla 

být po vůli syrskému vojevůdci? 

Chytrá Judita, podle jiného příběhu, 

zase se lstí vstoupila do stanu 

syrského generála a nabídla mu 

velmi slaný sýr. Generál dostal 

žízeň, Judita ho opila vínem a 

zneškodnila. Když Syřané viděli, že 

jsou bez generála, vzdali se a uprchli 

ze země. Smutnější je příběh o jiné 

Cháně, matce sedmi synů, které jí 

postupně ubili řečtí vojáci jen proto, 

že chlapci nechtěli přestoupit 

příkazy Tóry. Dodnes ženy, po dobu 

kdy hoří chanukové svíčky, 

nepracují, aby si připomněly památku těchto 

statečných žen. 

Osm dní. Častá je otázka, proč slavíme 

chanuku osm dní. Osm dní hořelo světlo z 

jediného nalezeného džbánku olivového oleje 

označeného pečetí velekněze, ale jen sedm dní se 

tak dělo „zázrakem“. Někteří komentátoři proto 

tvrdí, že již první den uhořela pouze osminka 

oleje, a tak zázrak skutečně trval osm dní, jiní 

považují za první den zázraku již samotný den 

vojenského vítězství nad nepřátelskou přesilou. 

Petr Bartoš

 

 

Tradiční zahrádkářská výstava 

Jako každý rok, tak i tentokrát se naše 

základní organizace Kolovraty Českého 

zahrádkářského svazu rozhodla uspořádat 

podzimní výstavu výpěstků. Letos jsme ji 

uspořádali v termínu 16. – 18. října 2004 v KD „U 

Boudů“ a mimořádně doplnili o ukázku 

exotického ovoce. Návštěvníci, kterých si letos na 

výstavu našlo cestu přes 140, si mohli prohlédnout 

ovoce a zeleninu, které na svých zahrádkách 

rozhodně nenajdou. Kromě občanů, kteří si 

výstavu prohlédli v sobotu a v neděli, se do KD 

„U Boudů“ přišli podívat také žáci Mateřské a 

Základní školy Kolovraty. Kromě již výše 

uvedené exotiky mohli vidět výtvarné a ruční 

práce z dílny Mateřské školy Kolovraty, Mateřské 

školy Spojenců z Horních Počernic, Základní 

školy Kolovraty a keramického kroužku 

Kolovraty. Se svými výpěstky se na výstavě 

pochlubili následující naši členové a občané 

Kolovrat: p. Petr Souček, pí Květa Součková, pí 

Jana Konečná, pí Věra Mísařová, p. Jaroslav 

Břečka, sl. Foltová, p. Pavel Vilimovský, p. 

František Němec, p. Stanislav Přibyl a pí Jana 

Pastorková. Všem vystavovatelům bych touto 

cestou chtěl ještě jednou poděkovat za jejich 

exponáty, bez nichž by výstava byla poloviční. 

Kromě ovoce a zeleniny od soukromých pěstitelů 

jsme mohli na výstavě obdivovat nádherná jablka 

z ovocnářského družstva Otice a výstavku firmy 

LAY Koření.  

Za ČZS ZO Kolovraty napsal  

Ing. Petr Souček (předseda ZO Kolovraty) 
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MaestroClub Kolovraty v roce 2005 

Vážení čtenáři, 

i na stránkách tohoto zpravodaje se setká-

váte s informacemi o našem 

sportovním klubu, a tak Vám i 

toto číslo nějaké ty nové přináší. 

Letošní rok pomalu končí, a tak 

možná nastal i čas hodnocení. Z 

naší strany to byl rok bohatý na 

události, účastnili jsme se řady 

volejbalových i nohejbalových 

turnajů a absolvovali již tradiční 

vodácký výlet. V podvečer 

13.11. 2004 jsme se na členské 

schůzi klubu sešli, abychom 

přijali nové členy klubu a 

doplnili výkonný výbor a 

kontrolní komisi. Ze sportovních 

aktivit letos ještě stihneme účast našich členů na 

turnaji příchozích, a to v sobotu 27. 11. 2004, a 

přesto, že pro nás účast na posledním turnaji ve 

Stránčicích 20. 11 .2004 nedopadla nejlépe, 

neztrácíme chuť a optimismus do dalších 

sportovních bojů. 

Co nás tedy čeká v roce 2005? Z aktivit 

kolektivních sportů volejbal a nohejbal a četná 

účast na turnajích v těchto 

sportech. I v roce 2005 nás čeká 

vodácký výlet, jen destinace 

ještě není zcela jistá, a nově také 

bowlingové klání pod záštitou 

prezidenta klubu. Zimní tréninky 

volejbalu v neděli od 18:00 hod. 

do 20:00 hod. a ve čtvrtek od 

20:30 hod. do 22:00 hod., stejně 

jako nohejbalové tréninky v 

úterý od 19:30 hod. do 21:00 

hod. a v pátek od 21:00 hod. do 

22:30 hod. můžete navštívit i vy. 

Stačí, když napíšete na níže 

uvedenou e-mailovou adresu a 

projevíte zájem o účast na našich trénincích. 

Budeme se na Vás těšit. 

za MaestroClub Kolovraty napsal  

Petr Majer, viceprezident klubu 

majer@maestroclub.cz 

 

 

 

Kolovratské talenty 

V dnešních kolovratských talentech vám 

představujeme velmi nadějného mladého 

fotbalistu Davida Mašteru, který je zároveň 

kapitánem mužstva Starší přípravky TJ Sokol 

Kolovraty. Desetiletý David chodí do kolovratské 

školy, a i přes své zdravotní problémy podává 

vynikající výkony a je velkou oporou mužstva. 

 

1. Davide, kdy a proč jsi začal s fotbalem? 

Když jsem ještě navštěvoval školku, začal 

jsem chodit na hřiště a koukal jsem, jak tam kluci 

hrají fotbal, a moc se mi to líbilo, a tak už jsem 

tam zůstal. Do fotbalu jsem se zamiloval, rád 

hraju zápasy a jsme s kluky dobří kamarádi. Je ale 

mezi námi i zdravá soutěživost, ve všem si 

vycházíme vstříc a navzájem se od sebe máme co 

přiučit. 
 

2. Jaké jsou tvé další zájmy? 

Ještě hraju basketbal a florbal zde v 

kolovratské tělocvičně. Ještě mě velmi láká zkusit 

hokej. 
 

3. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a komu fandíš? 

Mým vzorem je David Beckhamm, hraje 

perfektní fotbal a jednou bych chtěl být jako on. Z 

našich fotbalistů je mým velkým vzorem Milan 

Baroš, protože je to jeden z nejlepších střelců 

gólů. Ve fotbale fandím Spartě, jednou jsem 

dokonce byl i na jejím zápase proti Žižkovu, což 
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byl pro mě úžasný zážitek. V hokeji držím palce 

Znojmu, neboť odtamtud pochází moje maminka. 
 

4. Jak často trénuješ a na jaké pozici se cítíš 

nejlépe? 

Trénujeme každé úterý a každou středu 

odpoledne na kolovratském hřišti, teď přes zimu 

jsou tréninky v sobotu v kolovratské tělocvičně. 

Někdy si však zajdu sám na hřiště a kopu si na 

branku či si nacvičuju fotbalové techniky. I přes 

větší zatížení zvládám školu dobře, avšak bych 

uvítal, kdyby bylo méně školy a více času na 

tréninky. Nejraději hraju ve středu zálohy, ale rád 

si stoupnu i do branky.  
 

5. Jaký byl tvůj nejsilnější dojem ze zápasu, a 

který nejzajímavější zápas jsi sehrál? 

Nejsilnějším zážitkem byl zápas s týmem 

ČAFC Praha, kde jsme za velmi deštivého počasí 

na jejich hřišti remizovali 1:1, toho jediného 

našeho góla jsem střelil já. Jde o velmi silného 

soupeře, který byl na prvním místě tabulky. V 

šatně pak vládla neuvěřitelně krásná atmosféra. 

Kuriózní zápas jsme sehráli na konci 

podzimní části sezony, a to proti našim 

maminkám. Zápas jsme vyhráli 5:1, i když nad 

námi visel trest, že pokud mámy prohrají, budeme 

celý týden mýt nádobí. Maminky se snažily, ale na 

nás neměly. A nádobí? Alespoň u nás v rodině ho 

stále myje máma. 
 

A závěrem? Tvé největší přání? 

Mým snem je hrát v nejvyšší soutěži – v 

Lize Mistrů. Chtěl bych i nadále hrát v 

Kolovratech, a proto vyzývám všechny mladé 

kluky ročníku 1993/1994, aby přišli mezi nás a 

vytvořili jsme schopný tým mladších žáků za TJ 

Sokol Kolovraty pro příští sezonu 2005/2006. 

Děkujeme za rozhovor. 

Tomáš Bezouška 

 

 

Mladí fotbalisté versus kolovratské maminy 

Ve sváteční den, 17. listopadu, se na 

kolovratském fotbalovém hřišti uskutečnilo 

zakončení podzimní části sezony Střediska mládeže. 

Všichni mladí fotbalisté nejprve sehráli zajímavý 

zápas proti svým maminkám. Ač kluci vyhráli 5:1, 

je nutno podotknout, že „naše ženy“ hrály velmi 

solidní fotbal s velkým nasazením. Bez zajímavosti 

ani není, jak maminky malých fotbalistů jsou velmi 

disciplinované, neboť ve velmi větrném a chladném 

dnu nastoupily úplně všechny k netradičnímu 

zápasu. Po zápasu se všichni odebrali do zdejší 

restaurace, kde vedoucí Střediska mládeže pan 

Bohuslav Kožíšek s předsedou TJ Sokol Kolovraty 

Ing. Habartem předali malým fotbalistům diplomy a 

malé dárečky za uplynulou část sezony. Naši kluci 

získali celkem 12 bodů, a umístili se tak na pátém 

místě tabulky II. D třídy.  

Více informací z fotbalových zápasů, 

hodnocení hráčů či fotogalerii naleznete na 

webových stránkách Střediska mládeže: 

http://www.mujweb.cz/sport/tjs.kolovraty/. V 

kolovratském Infocentru je také k dispozici bulletin 

Středisko mládeže Kolovraty – soutěžní ročník 

2004/2005 (podzim 2004). 

Tomáš Bezouška 

 
Sponzoři a přátelé žákovského fotbalu v Kolovratech 
 

V příštím soutěžním ročníku 2005/2006 máme 

zájem přihlásit do různých soutěží Pražského 

fotbalového svazu několik žákovských mužstev, čímž 

chceme mnohem masověji působit na naši předškolní a 

školní mládež.  

Pokud máte zájem nám pomoci především 

materiálně, a tím využít logo Vaší firmy, je možné tak 

učinit například:  

1. Zakoupením dresů pro jedno žákovské mužstvo.  

2. Zakoupením míčů č. 5 nebo č. 4 (dle věkové katego-

rie žáků).  

3. Zakoupením tréninkových pomůcek, a to dle 

domluvy s vedením střediska mládeže.  

4. Zakoupením zdravotnického vybavení pro první 

pomoc.  

5. Zakoupením jednotných teplákových souprav.  

6. Zakoupením brankařské výstroje.  

7. Poskytnutím finančních prostředků na částečné či 

plné uhrazení zimních turnajů v hale nebo pláno-

vaných týdenních soustředění v zimních a letních 

měsících.  

Jsme a budeme upřímně vděčni za každou pomoc, 

kterou poskytnete ve prospěch našich malých adeptů 

fotbalu v Kolovratech. 

Za středisko mládeže bližší informaci podá pan 

Kožíšek Bohuslav, tel.: 274 868 022 nebo 607 117 225.  

Předem děkujeme. 
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Národní den trénování paměti 

Už sedm let pořádá Dana Aliance for the 

Brain celosvětovou akci „Týden uvědomění si 

mozku“ (Brain Awarness Week). V tomto 

březnovém týdnu se veřejnost dozvídá o 

výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou 

prostřednictvím stovek akcí. Ty jsou pořádány 

vědeckými institucemi, které se věnují výzkumu 

mozku, případně institucemi, které výsledky 

výzkumu aplikují v praxi. 

Cílem „Národního dne trénování paměti“ je 

přesvědčit seniorskou populaci, že není na místě si 

zoufat, „že je to s naší pamětí stále horší a házet 

proto flintu do žita, ale naopak se nechat 

přesvědčit, že si ještě docela slušně pamatujeme, 

jen když nám někdo poradí, jak na to, a pak 

zjistíme, že jsme se jen zbytečně a dlouhodobě 

podceňovali…“ 

Česká společnost pro trénování paměti a 

mozkový jogging (ČSTPMJ) vyzvala svoje členy 

– trenéry paměti – aby se zapojili k této 

celosvětové akci. 

Vzhledem k tomu, že jsem členkou 

ČSTPMJ, průběžně se vzdělávám a také aktivně 

pracuji jako trenérka paměti pro seniory, k této 

akci se připojuji. 

V Kolovratech bude „Národní den trénování 

paměti“ v pondělí 14. března 2005, kdy budu 

přednášet pro seniory, a nejen pro ně, od 14. 00 

hodin v sále Kulturního domu „U Boudů“.  

Danuše Štaflová 

vedoucí DPS 

 

 

Mikulášská Mateřského centra Kolovraty  

Mikuláš sice oficiálně chodí a naděluje až 

5.12., ale malé děti v Kolovratech navštívil letos o 

něco dříve. Mateřské centrum Kolovraty – 

MACEK pořádalo 2.12. mikulášskou besídku pro 

nejmenší. Odpoledne se do KD „U Boudů“ 

scházely malé děti s rodiči. Místa k sezení byla 

netradičně pouze v zadní části sálu – to pro 

maminky a tatínky, děti měly 

vyhrazen prostor vpředu, kde 

mohly sedět, lézt i běhat. Na 

úvod jsme si zazpívali s 

třemi hudebně nadanými 

maminkami koledy, a 

navodili tak předvánoční 

atmosféru. Pak nastoupilo 

loutkové divadlo (hráli žáci 

ZŠ Kolovraty pod vedením 

pí uč. Bouškové) a většina 

našich „mrňousků“ téměř 

nalepená na jevišti sledovala 

krátkou hru. Dále děti s 

maminkami předvedly, jaká 

pěkná cvičení s básničkami 

se naučily v „Mackovi“. 

Zpěv dalších koled přilákal 

tu nejočekávanější návštěvu 

- na pódium slavnostně 

vstoupil Mikuláš 

doprovázený čertem a hned 

dvěma anděly. A protože byly všechny děti hodné, 

pro každé měl připraven balíček s nadílkou. Aby 

to však děti neměly tak jednoduché, musely si pro 

balíček projít opičí dráhou. Některým museli ještě 

trochu pomáhat rodiče, ale nadílku od Mikuláše si 

odnesli všichni. 

Stanislava Bartošová
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Potřebují Kolovraty náměstí? Jaké? 

Otevřený dopis starostovi a členům zastupitelstva Městské části Praha-Kolovraty 

 
Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva Městské části Praha-Kolovraty, 

architektonický návrh nového náměstí Na Viničkách vyvolal řadu diskusí obyvatel Kolovrat. O některé z 

otázek a odpovědí bychom se s Vámi rádi podělili. Klíčovou otázkou je, zda Kolovraty potřebují no vé náměstí, 

a pokud ano, jaké? Odpověď však není jednoduchá, a proto si ji ponechme na závěr našeho dopisu. Prozatím 

předpokládejme, že náměstí jako centrální místo společenského dění a každodenního ruchu by zcela určitě 

Kolovraty pozvedlo.  

 Myslíme si, že nám jde o to vytvořit živý prostor, kde se lidé potkávají ve svém každodenním životě. 

Živé náměstí netvoří jen vydlážděné místo, ale především lidské aktivity, které se zde odehrávají. Na náměstí a 

po jeho obvodu sídlí instituce, obchody, restaurace a hotely s vysokou frekvencí využití obyvatelstvem. Právě 

využívání těchto zařízení vede k neustále se odehrávajícím sociálním kontaktům, které tvoří centrum. Náměstí 

je místem pravidelného potkávání se lidí, místem fyzického zhuštění sociálních kontaktů.  

 Předložený projekt však výše uvedené základní aspekty fungujícího náměstí nesplňuje. Příležitosti k 

potkání lidí jsou jen na jedné straně. Omezená otvírací doba Infocentra a nevyužití podnikatelských domů pro 

obchod a služby životu tohoto místa nepřidají. Bez radikální přestavby urbanistické struktury okolí Viniček 

(zbourání domů na severní straně a jejich nahrazení objekty občanské vybavenosti) nelze v tomto prostoru 

opravdové náměstí vytvořit. Realizace předloženého návrhu by podle našeho názoru vedla pouze  k vybudování 

mrtvého prostoru, podobného těm, kterých se za minulého režimu vydláždilo nespočet. O důsledcích pro 

veřejnou zeleň ani nemluvě.  

Potřebují Kolovraty nové náměstí? Nebylo by důležitější se zamyslet, zda Kolovraty spíše nepotřebují 

jasněji definovat a dotvořit centrum obce? Kolovraty jsou svojí morfologií protáhlé podél Mírové ulice. Centrem 

Kolovrat je pás od Úřadu MČ po kulturní dům a restauraci U Boudů. Součástí tohoto pásu je i stávající náměstí 

s atriem. Kolovraty jsou přirozeně rostlé podél této komunikační zóny, kterou je nezbytné respektovat popř. 

doplnit. Co vlastně sledujeme? Pokud nám jde o posílení centra Kolovrat, pak se musíme zamyslet nad 

rozsáhlejším prostorem, než představuje uveřejněný projekt náměstí Na Viničkách.  

Kolovraty by určitě zasluhovaly další zkulturnění celé centrální části a posílení prostředí pro chodce. 

Chodník podél Mírové by mohl být rozšířen. Doprava zklidněna, a to včetně navrhovaného zpomalení mezi 

atriem a parkem na Viničkách. Park by mohl být dotvořen a vybaven lavičkami sloužícími pro zastavení 

procházejících. Citlivé posunutí obslužné komunikace blíže k rodinným domkům může uvolnit prostor pro 

rozšíření parku. Existující náměstí s atriem by mohlo být upraveno. Například vybudování stupínků k posezení 

pod chodníkem by rozšířilo možnosti pro sezení při kulturních akcích.  

Zdá se nám, že posílení kapacity místa pro příležitostná setkání občanů vydlážděním parku Na Viničkách 

není šťastným řešením. Vždyť při jednorázových akcích může být doprava odkloněna a prostor atria s parkem 

na Viničkách propojen. Kontrast dění v atriu a relativního klidu parku pak vytvoří přirozený a dynamický odraz 

živoucí komunity.  

 Vážení zastupitelé, pojďme diskutovat adaptaci stávajícího náměstí a dotvoření Mírové ulice s cílem 

vytvořit plnohodnotné a živé centrum Kolovrat respektující jejich přirozenou, historicky vytvořenou strukturu.  
 

V Kolovratech, 18. října 2004 
 

Borgesová, M., Galíková J., Chad, M., Král P., Králová M., Kysela J., Kyselová I., Pavlů, A., Pavlů P., 

Skopal B., Skopalová H., Sýkora L., Sýkorová I. 

 

Dodatek 
 

Kromě výše uvedených signatářů otevřeného dopisu ho do 24. 11. 2004 svým podpisem podpořilo dalších 

29 občanů. 
 

Dne 16. listopadu 2004 se starosta Kolovrat ing. Marek Ovečka a jednatel občanského sdružení Vilová 

čtvrť Luděk Sýkora dohodli na společné přípravě diskusního setkání s občany na téma náměstí v Kolovratech. 

Setkání, jehož organizátory budou Městská část Praha-Kolovraty a OS Vilová čtvrť, se plánuje na přelom ledna 

a února 2005 a uskuteční se za podpory společnosti pro demokracii a kulturu Agora Central Europe 

(www.agora-ce.cz). 
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Náměstí „Na Viničkách“ … vyjádření architekta 

V první polovině roku 2004 jsem pracoval 

na studii na úpravu lokality Na Viničkách v centru 

Kolovrat. Z většího množství předběžných skic 

byly na základě připomínek a diskusí s vedením 

obce nakonec vybrány dvě varianty, které jsem 

dopracoval do úrovně architektonické studie. Tato 

dokumentace byla letos v létě vystavena v 

prostorách kolovratského infocentra a občané 

Kolovrat se k ní vyjadřovali. Vedení obce mi 

začátkem listopadu předalo připomínky občanů a 

poskytlo mi možnost se k těmto připomínkám 

vyjádřit na stránkách tohoto listu.  

Občanům děkuji za pozornost, kterou 

věnovali mé práci, a vedení obce za to, že mohu 

na jejich mínění takto reagovat. Přišly ohlasy 

pozitivní i negativní. Valná část byly připomínky 

negativní. Pozitivní ohlasy pro mne znamenají 

velkou podporu a pomoc při mé práci, v tomto 

článku se ale budu věnovat pouze hlasům 

kritickým. 

Z dopisů je vidět, že jejich autoři mají k 

obci silný vztah, že jim není lhostejné, kde žijí. 

Zároveň je z většiny z nich cítit poněkud 

zjednodušený postoj: co je staré, to je správné, už 

jen proto, že je to staré, tak na to nesahejte. 

Převážná většina kritických respondentů si přeje 

zachování dnešního stavu lokality. Argumenty, 

které pro to uvádějí, jsou: zachování zeleně, 

geologické poměry, prostor před Infocentrem 

potřebám obce stačí. Jinak se opakují důvody 

spíše citově zabarvené, charakteristické jsou 

výrazy jako likvidace, zabetonování, barbarství, 

totalita, obrovské peníze, náměstí nepotřebujeme v 

argumentaci proti změnám, naopak slova půvab, 

pečlivě udržovaný park popisují stávající stav. 

Kdyby výše uvedené výrazivo odpovídalo 

skutečně dnešnímu stavu, velice racionálně 

uvažující vedení obce by si netrouflo o nějakých 

změnách vůbec uvažovat. Poměrně často v 

příspěvcích zaznívá srovnání mé studie s 

úpravami veřejných prostranství z doby minulého 

režimu. Přiznám se, že podobně ztvárněný prostor 

vybudovaný za komunismu jsem ještě nikde 

neviděl, nic podobného neznám ani z literatury. 

Vím ale, že hodně českých měst a obcí řeší 

otázku, co s prostranstvími, vzniklými často z 

dobré vůle v akci Z, která jak by z oka vypadla 

Viničkám dnes.  

I náhodnému kolemjdoucímu padne do oka 

jistá neurčitost, bezradnost. Náves v Kolovratech, 

jak je dnes, rozhodně nevytváří místo s identitou. 

Není to ani les, ani park, ani náměstí, je to místo 

lhostejné ke svému okolí. Lhostejnost, pravda, 

nikoho neuráží, neirituje.  

Obec potřebuje pro svou existenci těžiště. 

Nejsem si jistý, jestli to nutně musí být místo, 

které se intenzivně používá dnes a denně. Z 

historie známe množství staveb a prostorů, které 

se používaly jen příležitostně a stejně je 

společnost potřebovala natolik, že je za cenu 

nemalých prostředků vybudovala. Vzpomeňme jen 

předimenzovaná historická náměstí českých měst. 

Proto mi připadá argument, že Kolovraty žádné 

místo ke společným akcím nepotřebují, jako 

zvláštní myšlenka. Buď ve své obci žiju se vším 

všudy, účastním se jejího veřejného života, i když 

mne to něco stojí, nebo v ní jen přespávám, 

neidentifikuji se s ní a veškeré náklady, pokud 

náhodou neslouží přímo mému osobnímu 

prospěchu, považuji za vyhozené.  

 Ale zpátky k věcným argumentům. 

Samozřejmě jsem se nesnažil o vytvoření 

betonové džungle. Za tuto interpretaci mé práce 

můžu asi do jisté míry já sám, protože v 

perspektivních pohledech jsem se příliš zaměřoval 

na dlážděné plochy. V obou variantách má prostor 

nově zřizované zpevněné plochy zhruba 600 m2. 

Pro zajímavost, stávající prostor před infocentrem 

je asi 700 – 800 m2, podle toho, odkud měříme. 

Nejedná se tedy o žádný Václavák, jak se uvádí v 

jednom z příspěvků, ale o prostor cca 20x30 m, 

tedy asi jako menší dvůr na českém statku. 

Takový prostor je intimní už svou velikostí a 

nemyslím si, že by nebylo vhodné, ani z 

praktického hlediska účelné, ho dále rozdělovat. 

Beton, který se mezi kritiky studie zřejmě 

těší velké oblibě, je použit pouze tam, kde to 

zapadá do současné koncepce obce – na obslužné 

komunikaci na severní straně náměstí a zůstává 

ponechán i v prostoru před infocentrem - v podobě 

zámkové dlažby. Jinak se důsledně používají 

přírodní materiály. Žádné samoúčelné 

zabetonování, které popisují někteří kritikové, se 

tedy ani při nejhorší vůli nekoná. 

Studie byla vedena snahou o maximální 

zachování městské zeleně a o její doplnění. 

Domnívám se, že kvůli zdravotnímu stavu stromů 

bude v praxi bohužel nutné nahradit daleko více 

stávajících stromů výsadbou nových, než 

předpokládá studie. (Obnova zeleně na návsi bude 

dříve či později nutná tak jako tak.) Celkový počet 
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stromů rozhodně nebude oproti současnému stavu 

omezen.  

Jehličnaté stromy v městském prostoru 

působí cize – to sice není moje vlastní myšlenka, 

ale souhlasím s ní. 

Navrhované zemní úpravy jsou poměrně 

skromné – zejména u varianty B se jedná pouze o 

drobné korektury. Případným dalším stupňům 

projektu by samozřejmě předcházel geologický 

průzkum, který by, v případě neočekávaných 

mimořádně negativních závěrů, vedl ke korekcím 

projektu. Podotýkám však, že předpokládané 

terénní úpravy se týkají nejspíše jen navezeného 

terénu.  

Několik příspěvků uznává potřebu 

centrálního prostoru pro obec, navrhuje ale zřízení 

hlavního náměstí v nových částech obce, kam se 

pravděpodobně v budoucnu přemístí i některé 

veřejné budovy, například škola. Diskuse o tomto 

tématu je natolik složitá, že se jí nemohu a nechci 

v tomto článku věnovat, nehledě na to, že se 

domnívám, že o této otázce již obec rozhodla.  

Rozhodně si nemyslím, že moje návrhy jsou 

jedinou možnou odpovědí na otázku řešení 

prostoru Viniček. Domnívám se ale, že poskytují 

dobrý základ pro upřímně míněnou konstruktivní 

diskusi, která povede ke konkrétním výsledkům.  

Ing. arch. Hájek

 

 

Změny v dopravě 

V neděli 12. prosince vstoupil v platnost 

nový jízdní řád Českých drah, autobusové dopravy 

na území ČR a Pražské integrované dopravy. 

Jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2005, 

přičemž v průběhu roku budou vydány dvě změny 

s platností od března a června 2005. 

Také v nastupujícím jízdním řádu je na trati 

č. 221 Praha – Benešov u Prahy zachována 

taktová doprava, tzn. ve špičkách jezdí vlaky po 

30 minutách, mimo špičku a o víkendech je 

interval prodloužen na 60 minut. Od platnosti 

nového jízdního řádu však dochází k výraznému 

posunu časových poloh, jak ve směru na Prahu, 

tak i na Benešov. Vlaky ve směru na Prahu budou 

z kolovratské zastávky odjíždět nově v 02. a 32. 

minutě (kromě prvního ranního vlaku, který 

odjíždí až v 04.42 hod.) a přijíždět na pražské 

hlavní nádraží v 01. a 31. minutě. Vlaky na 

Benešov nově odjíždějí v 55. a 25. minutě (kromě 

prvního ranního vlaku, který odjíždí již v 04.35 

hod.), odjezdy z hlavního nádraží jsou ve 27. a 57. 

minutě. Již z uvedených časových údajů je zřejmé, 

že došlo k prodloužení jízdních dob Praha hlavní 

nádraží – Praha Kolovraty, a to až o 4 – 5 minut 

(především jsou prodlouženy jízdní doby 

Kolovraty – Uhříněves a Říčany – Kolovraty). K 

tomuto opatření došlo v souvislosti se zahájením 

výstavby IV. železničního koridoru Praha – Horní 

Dvořiště státní hranice. S přípravnými pracemi se 

mělo začít již v prosinci 2004, avšak podle 

posledních zpráv je zahájení přípravných prací 

(budování přístupových cest apod.) posunuto na 

únor 2005 a zahájení stavebních prací na druhé 

čtvrtletí 2005. Stavební činnost bude probíhat 

mezi Uhříněvsí a Stránčicemi, dokončovací práce 

se počítají na rok 2007. O zahájení prací vás 

budeme včas informovat. Také již začaly 

přípravné práce na výstavbě tzv. Nového spojení, 

které zajistí nové kvalitní propojení stanic v 

hlavním městě Praze. Díky tomu se v budoucnu 

počítá se zavedením dvou taktových linek, z nichž 

jedna pojede v trase Milovice – Lysá nad Labem – 

Praha – Říčany – Stránčice. Zavedením této 

pražské „S-Bahn“ dojde také ke zkrácení intervalu 

mezi jednotlivými spoji.  

Na závěr ještě připomínám, že během 

vánočních svátků, Silvestra a Nového roku 

dochází k výraznému omezení jízd vlaků, a to 

především v ranních a večerních hodinách. Jízdní 

řád se svátečním provozem obdržíte zdarma v 

Infocentru Kolovraty.  

Tomáš Bezouška 

 

 
 

Infocentrum Kolovraty děkuje aranžérce Aleně Foltové 

za krásnou vánoční výzdobu Infocentra, které zpříjemnila Adventní čas. 
 

Infocentrum Kolovraty děkuje firmě Realex s.r.o. (Mírová 64 – vazba a prodej květin)  

za poskytnutí adventních věnců,  

výtěžek z prodeje bude poukázán na vánoční sbírku na dětský domov. 
 



 

 
   
 

30 

Trasa 511 Běchovice – dálnice D1 

V říjnu letošního roku byla v kolovratském 

Infocentru vystavena studie připravované rychlostní 

komunikace, stavby 511 Běchovice – dálnice D1. Pro 

všechny občany, kteří se této prezentace nemohli 

zúčastnit, přinášíme několik zajímavých poznatků. 

Tento článek je pouhým přehledem dosud známých 

základních faktů, neklade si za cíl posuzovat stavbu z 

pozitivních a negativních hledisek či zdůvodňovat smysl 

výstavby pražského obchvatu. 

Stavba 511 je součástí východního úseku 

připravovaného silničního okruhu kolem Prahy. Část 

okruhu 511 začíná v křižovatce se Štěrboholskou 

radiálou (silnicí I/12) a končí na křižovatce s dálnicí D1, 

kde pokračuje stavba 512 (D1 – Jesenice). Na této části 

stavby v délce 12,5 kilometrů jsou navrženy 4 

mimoúrovňové křižovatky – Dubeč, Uhříněves (se 

silnicí III. tř. Uhříněves-Koloděje), křižovatka 

Říčany/Kolovraty a křižovatka Lipany. 

Křižovatka Říčany/Kolovraty je navržena v 

severovýchodní části Kolovrat za kutnohorskou silnicí. 

Křižovatka je navržena deltovitého tvaru, přičemž 

rampy této křižovatky jsou na silnici I/2 (Praha – Kutná 

Hora) napojeny pomocí okružních křižovatek. Současně 

je v této křižovatce výrazně podpořena plynulost 

dopravního vztahu mezi silnicí I/2 od Říčan a silničním 

okruhem na sever, a to bezkolizními rampami. Silnice 

Praha – Kutná Hora a silnice Kolovraty – Nedvězí 

přejdou tuto křižovatku po mostních objektech. 

Hned za mimoúrovňovou křižovatkou 

Říčany/Kolovraty bude vjezd do tunelu, který povede v 

oblasti „Na Vysoké“ za kolovratským hřbitovem. Tunel 

bude dlouhý 384 metrů, s nejvyšším zahloubením 11 

metrů pod terénem. Tunelový úsek bude vybaven 

veškerým potřebným bezpečnostním a ovládacím 

zařízením, vzduchotechnikou, SOS skříněmi, 

osvětlením, dopravním značením atd. Jeho ovládání a 

řízení bude pod ústřednou, umístěnou u tunelového 

portálu. U jižního portálu bude vybudován i heliport pro 

přistávání letecké záchranné služby v případě havárie. 

Tunel vyústí pod železniční tratí Praha – Benešov a 

silnice dále povede po mostě dlouhém 250 metrů, který 

překlene údolíčko Říčanského potoka. Nedaleko 

současné stanice Středočeských energetických závodů je 

zamýšlena lipanská křižovatka. Ta je navržena v 

osmičkovém tvaru. Hlavním cílem křižovatky je 

vytvoření propojení Říčan s tímto silničním okruhem a 

dálnicí D1 (v případě, že by došlo k omezení přístupu na 

D1 po dnešní silnici II/101), naopak stále probíhají 

diskuse k odpojení Lipan z této křižovatky, aby bylo 

zamezeno nežádoucím průjezdům touto částí obce. 

U obce Kuří nad údolím Pitkovického potoka 

vznikne nejdelší most této části stavby s délkou 650 

metrů. 

Trasa komunikace je vedena po katastrálních 

územích obcí Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Královice, 

Nedvězí, Kolovraty a na území okresu Praha-východ po 

katastrech obcí Říčany a Nupaky. Trasa si však od 

těchto obytných sídel zachovává odstup, aby došlo k co 

nejmenšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí. 

Technický návrh stavby pak musí umožnit dodržení 
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příslušných hygienických norem. Tohoto cíle bude 

dosaženo zbudováním potřebných protihlukových 

opatření, tj. valů, protihlukových zdí a zelených pásů, 

zářezů či navrhovaným tunelem. 

Celá trasa č. 511 také respektuje některé vzácné 

přírodní lokality a navrhované i stávající místní i 

regionální biokoridory. Ty přechází trasa okruhu buď 

přemostěním či biomosty. Na přechody biokoridorů 

navazují ucelené zelené pásy šířky 30 m vedené podél 

komunikace okruhu, které současně plní funkci 

odclonění přilehlých území.  

Komunikace bude realizována jako čtyřpruhová s 

rozšířeným středním dělícím pásem (rezerva pro 

pozdější vytvoření šestipruhové komunikace). Některé 

úseky, především v místě tunelu, velkých mostů a 

větších stoupání jsou však již teď navrhovány jako 

šestipruhová komunikace. Investorem celé stavby je 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (http://www.rsd.cz). 

Výstavba tohoto okruhu je velice finančně a technicky 

náročná, proto bylo rozhodnuto, že financován bude z 

prostředků státu. 

Dle ústavu dopravního inženýrství je na tomto 

úseku prognózována zátěž kolem 42 tisíc vozidel za 24 

hodin.  

Začátek předpokládané výstavby je v březnu 

2007, předpokládané dokončení stavby je plánováno na 

červen 2010.  

Dle dostupných materiálů poskytnutých projekční 

kanceláří zpracoval Tomáš Bezouška. 
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Jan Jindra 

 

 

 

 

S T A V B Y   P R O V Á D Í 

H O R K A   stavební,  spol. s r.o. 
Horka 47, 281 72 Přišimasy 

Tel. 267 710 501, 602 216 606 
 

> dlážděné a živičné komunikace a chodníky < 

> inženýrské sítě – vodovod, kanalizace < 

> pozemní stavby < 

> výstavba rodinných domů < 

> zemní práce a terénní úpravy < 

> odvoz sutí a doprava materiálů < 

> inženýrská činnost < 

> stavební dozory < 
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REALEX  s.r.o. 

 

 vazba květinových darů 

 květiny 

 měření radonu 
 

 

Mírová 69  

Praha 22 – Kolovraty 

 

tel.: 777 209 479 

  

ELEKTROSPOTŘEBIČE PRO DOMÁCNOST 

SERVIS 
 

 ELEKTRICKÉ BOILERY  (PRŮTOKOVÉ A ZÁSOBNÍKOVÉ) 

 AKUMULAČNÍ KAMNA,  

 ELEKTRICKÉ SPORÁKY     

 VARNÉ DESKY, EL. TROUBY,  

 VAŘIČE, REMOSKY 

 OSTATNÍ SPOTŘEBIČE PO DOHODĚ 

 

TELEFON: 26771 0893, 606 257 546 

Firma A-Z stavitelství 
 

se sídlem v Praze Kolovratech 

provede veškeré stavební práce 
 

 zednické 

 obkladačské 

 sádrokartonářské 

 a jiné 
 

 při novostavbách 

 při rekonstrukcích 

 při stavebních opravách 

 při stavebních úpravách 
  

Tel. 602 424 679 

 

Kulturní a 

společenské 

události v MČ  

Praha-Kolovraty 

 

naleznete na 

internetových 

stránkách 

 

www.kolovraty.cz 

 

a v pravidelném  

 

Měsíčníku 

 

který vydává 

Infocentrum  

MČ Praha-Kolovraty 
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Švandovo divadlo na Smíchově Vás zve: 

Vojcek – der Romantiker: G. Büchner, D. Gombár 

Nová inscenace Švandova divadla je autorským převyprávěním světoznámé hry 
Woyzeck od Georga Büchnera. Mladý slovenský režisér Dodo Gombár upravil více než 150 
let starý text pro komorní obsazení o osmi hercích. V inscenaci D. Gombára je Vojcek 
umělcem, kterého společnost a pokřivené mezilidské vztahy doženou až ke krajnímu činu – 
vraždě. Spřízněné srdce a lidské pochopení nalézá až v cele smrti noc před svou 
popravou… 

Hrají: M. Kačmarčík, M. Hádek, K. Pollertka-Trojanová, J. Šmíd, K. Frejová, R. 
Jašków, K. Cibulková a L. P. Veselý j.h.  

Premiéra: 18. prosince 2004 ve studiu Švandova divadla.   
 

Zveme Vás na další inscenace - Den matky: D. Storey, Hadí klubko: M. Lang, Oko za oko: W. Shakespeare, 
Vášeň jako led: F. Crommelynck, Znalci: N. Werdeline, Skleněný zvěrinec: T. Williams, Studna světců: J. M. Syne, 
Velká mela: P. A. Bréal; s anglickými titulky – Bouře: W. Shakespeare, Tartuffe: Molière, Zabiják Joe: T. Letts, Poručík 
z Inishmoru: M. McDonagh, Ženitba: N. V. Gogol. 

 
Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5, tel: 234 651 111, pokladna: 257 318 666, 

info@svandovodivadlo.cz, www.svandovodivadlo.cz. Bezbariérový přístup. Divadlo je klimatizováno.  
 

 

 

 

Kolovratský zpravodaj v roce 2005 – termíny a kontakty 
 

číslo uzávěrka tisk distribuce 

1 / 2005 5.3.2005 21.3.2005 31.3.2005 

2 / 2005 28.5.2005 17.6.2005 25.6.2005 

3 / 2005 3.9.2005 21.9.2005 30.9.2005 

4 / 2005 26.11.2005 12.12.2005 19.12.2005 

 

 

Výzva 

 Redakční rada publikace s pracovním názvem „800 let Kolovrat“ vyzývá obyvatele, kteří vlastní 

historické dokumenty, fotografie apod. vztahující se k historii Kolovrat, zajímavým událostem, spolkovému, 

společenskému a kulturnímu životu v Kolovratech, k jejich věnování, případně zapůjčení. Tyto materiály budou 

využity pro zmíněnou publikaci, výstavu o historii naší obce a pro historický archiv MČ Praha – Kolovraty. 

U fotografií prosíme o stručný popis jejich obsahu a datování jejich pořízení. Poskytnuté dokumenty 

můžete zanechat v Infocentru v obálce označené „publikace 800 let“ s kontaktem na sebe a poznámkou, zda 

budete chtít dokumenty vrátit či nikoli. Kontaktní spojení prostřednictvím e-mailu: kolovraty800@mystika.cz. 

Za redakční radu děkuje 

Dudek, Bartošová, Bartoš 
 
 

Perlička z archivu 
 

Návod, jak by se mělo 

zacházet s fotografiemi a nejen 

s nimi, byl otištěn na zadní straně 

podkladového kartonu fotografie 

v roce 1914. 

  

   Adresa:  Infocentrum 

  Mírová 20/54 

  103 00 Praha – Kolovraty 

   Telefon:  267 710 613    

   E-mail:   info@kolovraty.cz 
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Modelový zákres trasy Pražského rychlostního silničního okruhu  511 Běchovice – dálnice D1 
 

 

 

 

 

 

Silniční rychlostní okruh – vyústění z tunelu pod Vysokou na jižní straně  

a most přes Říčanku a silnici Kolovraty - Říčany  
 
 

 

Silniční rychlostní okruh – vyústění z tunelu pod Vysokou na jižní straně, 

nad tunelem křižuje silniční rychlostní okruh trať ČD Praha – Benešov. 

směr 

Říčany 

trať ČD 

směr Benešov 

Na Vysoké 
sv. Donát 

Královice 

směr Říčany 






